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ُٜ  م ايضاي١ بايهفزَزِ ع٢ً ايِفَهِخٌٖ 
ـؾتتتتنؿ إكتتتتف ٓ لتتتتقز اضتتتتؾقؾ أاٌتتتتوع اقػتتتتاع اإل تتتت  قي فو عن قتتتتي وإ تتتتوعاة 

 واقشقعي ؿض ً عـ اؽػريهؿ، ؿام هق اقدققؾ عىل ذقؽ، و نك يؽػا همٓء؟

ٓ، أكتتو  تتو أـتتقا هتت،ا اقؽتت ل، أكتتو أـتتقا ٓ كؽػتتاهؿ، أ تتو أ  كضتتؾؾفؿ،  اقشتتق :

 قاء اقًٌقؾ ؿفق ووا،  ئـو أل أبقـو، أكو أـقا اقػاع اقضوقي طٌعًو  ؿؽؾ  ـ وؾ

بتـ  ادتتديٌ ا عتاوك، قؽــتو كنتقرع عتـ ا ٌتتودرة  ةٕكتف اقػاـتي اقـوةقتي وا تد

إؼ اقنؽػري، أوًٓ: اؽػري مجوعي بوقؽقل، فام يؼققق  إكف اقػاـي اقػ كقتي فتوؿاة، 

، قؽتتـ ٓ  تتٌقؾ قتتف إقتتقفؿ، وـتتد يؽتتق  ؿتتقفؿ أ تت وص  تت  ً يايتتدو   عاؿتتي ادتتؼ

ؿتتـ ـ  تتو كـؽتتا أ  كؼتتقا إفتتؿ  تتـ اقػتتاع اقضتتوقي، قؽــتتو ٓ كؽػتتاهؿ، ؿـػتتاع بتتػ 

اقنضتتتؾقؾ وبتتتػ اقنؽػتتتري، وقتتتقا فتتتام ـتتتوا اقًتتتوغؾ، وكًتتتى إققـتتتو أو إؼ ؾريكتتتو  تتتو 

أدري، ؿن  فو  يعـقـتو ؿتـ ـ ٓ كؼتقا بلكـتو ٓ كضتؾؾ، وإٓ صتورت اقؼضتقي ؿؾنوكتي 

ؾؾ فتتؾ  تتـ  تتود عتتـ اقؽنتتوب واقًتتـي،  نتتك  تتـ يـنؿتتل ٓ  تتدود ،تتو، ك تتـ كضتت

 إؼ اقًـي، قؽــو ٓ كؽػا، ه،ا هق اجلقاب

 فؾ وا د و قف بؼدر بعده عـ اقؽنوب واقًـي.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 : .. (  57. : 2/    67) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ ٜطًل ع٢ً اجلُاعات اإلصال١َٝ: ِفَزم

 جلامعوت: ؿاع إ   قي. ]ٓ[  يصح أ  كطؾؼ عىل ا اقشق :

 ه،ا ص قح.   داخؾي:

 وإكام كؼقا: مجوعوت إ   قي، وادا اؽػقف اإل ورة.  اقشق :

 ( 00:  40: 04/   137) اهلدى والنور / 
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 َٓاظز٠ املدايفني يعكٝد٠ أٌٖ ايض١ٓ

يف  ماقػ ؿؼط، يف ظـل  فامت إ   توء ا:: إوا: بعته هتمٓء  ا ؾؼل:

ٓ خيػتتتك -خقاكـتتتو قؾسؾتتتقس وا ـتتتوظاة، وبعتتته اإلختتتقة اقـتتتوس يتتتدعق بعتتته إ

ـتتتد ٓ يؽتتتق  عتتتىل ا ًتتتنقى ا طؾتتتقبت ؿتتتام اقـصتتتق ي اقنتتتل اقةففتتتو  -ادتتتوا

 ،مٓء اإلخقة ابنداًء؟

 كعؿ. اقشق :

 .-بورك ا: ؿقؽ- ا ؾؼل:

هتتت،ا  تتتماا طقتتتى، ادؼقؼتتتي أكتتتو ٓ أكصتتتح أي أخ  ـتتتو  تتتـ إخقاكـتتتو أ   اقشتتتق :

فتتو   ؾقئتتًو بتتوقعؾؿ اقصتت قح  تتـ اقؽنتتوب واقًتتـيت ٕفتتؿ  يؾنؼتتل  تتع هتتمٓء إٓ إذا

ؿتتنذا ي يؽتتـ  تتـ يايتتد أ  يـتتوظاهؿ وأ  يؼتتقؿ ادستتي  ،أهتتؾ أهتتقاء وأهتتؾ  تتٌفوت

عؾتتقفؿ ـتتد مجتتع بتتػ اقعؾتتؿ واقعؼتتؾ  عتتًو ؿق شتتك أ  يصتتوب يف كػًتتف يف عؼقداتتف 

 بكء  ـ أهتقاغفؿ، وقت،قؽ فتو  اقًتؾػ اقصتوقح يٌتوقغق  فتؾ ا ٌوقغتي يف فتل

 ؾؿػ عـ جموقًي أهؾ إهقاء.ا ً
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ف تريًا  تو أ تتلا بطايتؼ ا،تتواػ  تـ أؿتااد أ تتعا بتلفؿ  صتتوبق  بتوجلؾقس  تتع  

همٓء، وآخا يشء وـع أ دهؿ ـوا يل: أكً يف فنوب صتػي اقصت ة صت  ً 

ويف فنتتوب اإلرواء وتتعػنف،  « تتـ فتتو  قتتف إ تتول ؿؼتتااءة اإل تتول قتتف ـتتااءة» تتديٌ: 

،ا، وإذا بف يـؼؾ ردي عىل اقٌقصريي اق،ي ـؾً: فقػ؟ ـوا: أكً ـؾً ف،ا وف

صتت ح هتت،ا ادتتديٌ يف  تتــ ابتتـ  وةتتف، وإ تتـود ادتتديٌ يف  تتــ ابتتـ  وةتتف 

وعقػ ٓ يصح، ؿلكو فام هق اققاةى عىل فؾ بو ٌ  ـصػ  نساد عتـ ااٌتوع 

ا،تتقى، كؼؾتتً اقٌقصتتريي وبقـتتً أكتتف حطتتس يف اصتت ق ف إل تتـود  تتديٌ ابتتـ 

، ـؾتتتً قتتتف أكتتتً هتتتؾ ـتتتاأت اقٌ تتتٌ فؾتتتف يف  وةتتتف هتتت،ا، وأكتتتف هتتت،ا إ تتتـود وتتتعقػ

اإلرواء؟ ٓ لقى، ٓ لقى، أب ٌ  عف  و كصؾ  قوقع بوقنعٌري اقًتقري: 

ي بتتم، يعـتتل يؾػتتً إؼ آختتاه، ؿتتنح عتتغ يتتق ػ ي يتتي وهتتق يًتتلقـل هتت،ا اقًتتماا، 

صتتتتتػ ي ؿؼتتتتتط  77صتتتتتػ ي،  77هتتتتت،ا ادتتتتتديٌ أكتتتتتو ب  نتتتتتف يف اإلرواء يف ك تتتتتق 

 77ديٌ إ و  ًـ قغريه أو ص قح قغتريه ؿؼتط، قؾقصقا إؼ  ؽؿ أكف ه،ا اد

صػ ي فؾفو. عاؿً ؿقام بعد أ  ه،ه د قًي  ـ ه،ا اقً وك، يقهؿ اقـوس أكف 

إقٌتتوين  نـتتوـه، هتتوه صتت ح ادتتديٌ يف صتتػي اقصتت ة، ووتتعػف يف اإلرواء، 

 77، قؽتتتتـ بطايؼتتتتتي ةفتتتتد ةفقتتتتتد ةتتتتتدًا -أيضتتتتتوً -بقتتتتـام أكتتتتتو صتتتت  نف يف اإلرواء 

يي اقٌ ٌ:  و  ٌؼ ينٌػ أ  ه،ا ادديٌ بؿسؿقع طاـف صػ يت ٕـقا يف فو

اقًتتتو ي  تتتـ اقضتتتعػ اقشتتتديدت ٕكتتتف بعضتتتفو ؿقتتتف وتتتعػ  تتتديد، ؿوقًتتتو ي  تتتـ 

اقضتتتتعػ اقشتتتتديد يااؼتتتتل ادتتتتديٌ إؼ فقكتتتتف صتتتت ق ًو قغتتتتريه، هتتتت،ا فؾتتتتف أ تتتتؾ 
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وأعتتتاض عـتتتف ققظفتتتا قؾـتتتوس أكتتتف هتتت،ا إقٌتتتوين  نـتتتوـه، هتتت،ا )رةتتتؾ دةتتتوا يتتتو 

  ق (.

 ،قؽ ف،اب...،قؽ، هق ف،قؽ، فهق ف ا ؾؼل:

 إيف، إذًا، اػضؾ. اقشق :

 ( 00: 12: 04/ 673) اهلدى والنور /
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 ْٗٞ ايغٝذ طالب ايعًِ عٔ  

 االصتُاع ألٌٖ ايبدع

يف بعتتته، يف  تتت   هتتتق  عنتتت يل إذا بنعاؿتتتقه هتتتوقغ ا تتتؿف أ تتتػ  ا ؾؼتتتل:

 كوغػ

 .أبق يوه  داخؾي:

 .أبق يوه ا عن يل ا ؾؼل:

 . عاوك  داخؾي:

 ه،ا  قري. اقشق :

 .ٓ اقغ ةوفؿ آخا  اة  داخؾي:

 .اقغ ةوفؿ  داخؾي:

 .آه، ه،ا جمـق  جمـق  جمـق  اقشق :

 .هفف  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :
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أ   تتق ـو أ  يف إقتتف، يتتدعق إؼ بدعنتف يف اققـتتً ادتتويل، ؿؿتتـ  ا ؾؼتل:

 عىل اقـؼؾ  مجؾي اإل ؽوٓت اقنل اؼع... ؿقفو اقشٌوب اقغ هق اؼديؿ اقعؼؾ

 .اقـؼؾ كعؿ اقشق :

 .ؿعاؿً  ق ـو، ... ٕكف يف أيـوء اقؽ ل بقنؽؾؿ بؼدل ا ؾؼل:

ؿؿتتـ مجؾتتي اإل تتؽوٓت اقنتتل اؼتتع... ؿقفتتو اقشتتٌوب اقتتغ هتتق اؼتتديؿ  ا ؾؼتتل:

 اقعؼؾ عىل اقـؼؾ 

 .اقـؼؾ كعؿ اقشق :

فت،ا ؿعاؿً  ق ـو، ... ٕكف يف أيـوء اقؽت ل بقتنؽؾؿ بؼتدل اقعؼتؾ، ؿؾ ا ؾؼل:

 هق عـده يؼدل اقعؼؾ عىل اقـؼؾ.

  ق يعـل ـدل اقعؼؾ؟ اقشق :

 حينٍ بلكف  و هق إـدل اقعؼؾ أل اقـؼؾ؟ ا ؾؼل:

 هق  و عـده عؼؾ.  داخؾي:

ا تتؿح يل  تتق ـو، أووتتح وةفتتي كظتتا  ًتتول هتتق  ًتتول يؼصتتد  ...  داخؾتتي:

 وا: أعؾؿ، أكف اقعؼؾ قف إ ٌؼقي إ ٌؼقي ف سقي يف  عاؿي اقت

 يعـل..   :اقشق
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 .هؽ،ا يدعق  ا ؾؼل:

ـُتدل  اقشق : إيتف يعـتل فتام يـؼتؾ عتـ بؿتد عٌتده: إذا اعتورض اقعؼتؾ واقـؼتؾ 

 اقعؼؾ عىل اقـؼؾ، ه،ا يعـل أكً اػًريك ه،ا.

 وٓ أكنف اعـل أكف اقعؼؾ يًٌؼ يف إيٌوت اقت  داخؾي:

  وذا يؼقا؟  وذا يؼقا؟ اقشق :

 اقعؼؾ ا طؾؼ. ا ؾؼل:

 .. أبق  ،يػيٓ عؿ .. اقشق :

 كعؿ، أبق  ،يػي. ا ؾؼل:

 .أكو بؼقا عـ أيب  ،يػي، أكنف آ ـً بؽ ل  ،يػي اقشق :

 .ٓ يو  ق ل، أكو ٓ أـقا ه،ا هففف هفف  داخؾي:

 هفف هف. اقشق :

 هؿ يؼققق  ذقؽ.   داخؾي:

 أكو عورك با اكنف عؿنػن ف  ف. اقشق :

 ....  داخؾي:

 .إي آ ـ هبوقنػًري  و أظـ اقشق :
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 .... طٌعًو.  داخؾي:

 ه،ا هق  ػً  ؾق . اقشق :

 ٓ ٓ اكنف....  داخؾي:

 هف هف  اقشق :

 اؼصد اػًريي  ش اعنؼودي  داخؾي:

 اػًريك اكنف. ا ؾؼل:

 اػًريي أكو صح اقغ بدك إيوه؟  داخؾي:

 ٓ  ا ؾؼل:

 ه،ا هق؟  داخؾي:

 ٓ ٓ  ق ه،ا بده إيوه. اقشق :

ٓت اقتتتتغ بقشتتتتؽؾفو، خؾـتتتتل أووتتتتح وةفتتتتي ...  تتتتـ مجؾتتتتي اإل تتتتؽو ا ؾؼتتتتل:

 كظاي.

 كعؿ. اقشق :

 تتـ مجؾتتي اإل تتؽوٓت اقتتغ بقشتتؽؾفو هتتق، يعـتتل يؼتتقا:  تتق وأيتتـ  ا ؾؼتتل:

 اقـؼؾ أيـ اقـؼؾ ـدياًم ـٌؾ وةقد اقـؼؾ يف  عاؿي اخلوقؼ؟
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 كعؿ. اقشق :

ؿف،ه يعـل يف بعه اقشٌوب وـعقا يف أكف يف أ   عن ققي أصٌ قا  ا ؾؼل:

  ـ مجوعنف يعـل. عن ققي 

 و هق بقؼقا أكو  عن يل، هق يػصح عـ و قف، ويؼقا: أكو  عنت يل،  اقشق :

ويػ تتتا بتتت،قؽ، يتتتو أختتتل  شتتتؽؾي اقشتتتٌوب اققتتتقل   تتتؾ  تتتو بقؼققتتتقا عـتتتدكو بوقشتتتول: 

عصتتويي بتتنسؿعفؿ وعصتتويي بنطتتاهؿ،  تتو عتتد يعاؿتتقا اقعؾتتؿ وأهتتؾ اقعؾتتؿ ؿؽتتؾ  تتـ 

، هتت،ا خطتتل، و تتـ هـتتو  تتل اؽؾتتؿ واػوصتتح ورطتتـ ؿفتتق يصتتغك إققتتف ويًتتؿع قتتف

ؾتتتتي ووو إؼ آختتتتاه. هتتتت،ا ك تتتتـ اةنؿعـتتتو  عتتتتف بعتتتتد إدو تتتتوت هتتتتق  اقٌؾٌتتتي واخلؾ

عاؿـتتل هوديتتؽ اقًتتوعي أبتتق أ:تتد ـتتوا يل: أبتتق صتتقوح، هتت،ا يعـتتل  تتقئًو. هتتق فتتو  

ااصتتتتتؾ  عتتتتتل هواػقتتتتتًو وطؾتتتتتى  ـتتتتتل قؼتتتتتوء، بعتتتتتد أ  فـتتتتتً ؿقةئتتتتتً بتتتتتف يف بعتتتتته 

 ظـ.ا ًوةد، دعقـو  ـ بعه إخقاكـو ا ليػ أ

 كعؿ.  داخؾي:

أي كعؿ، وفام يعـل هل اقعودة ٓ كؽود كـنفل    ً  ـ طعول أو ص ة  اقشق :

إٓ بقؾنػتتقا  ققـتتو بعتته اقشتتٌوب ويٌتتدأ بؼتتك إقؼتتوء فؾؿتتي بؿـو تتٌي أو بتتلخاى، أو 

إقؼوء  ماا واجلقاب عؾقف إؼ آخاه، وأكو ةوقا و ققـو إخقا  فف،ا اقعتدد أو 

ؽتتل بقعتترتض عتتغ،  تتو عتتود أذفتتا أ   تتق فوكتتً أف تتا وإذا بقؼتتقل بققـتتػ وبق 

 ا ًلقي.
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 تتـ عؾتتامء إ تتي... و تتـ هتت،ا اقؽتت ل، ـؾتتؽ: أكتتً  تتـ عؾتتامء إ تتي   داخؾتتي:

 قش اقنسؿقع ه،ا واد بقي وف،ا...ق

آه، ا فتتؿ، ا فتتؿ وإذا هتتق ؿعتت ً  تتو يف عـتتده ؾتتري اقصتتقوح، أ تتو أختت،  اقشتتق :

، وربتتتام فتتتام  أكتتتو يؿؽتتتـ رؿعتتتً وعطتتتو وفتتت،ا ٓ يؿؽتتتـ أبتتتدًا. ؿلكتتتو اؽؾؿتتتً  عتتتف

 .صقيت يؿؽـ  قيي

 نفو اكنف  ؽً  نك اكنفك  ـ ف  ف.وا:  ق ـو بنصقر يق ق  داخؾي:

 ،ا قؽـ بعديـ.هق ه اقشق :

 .آه  داخؾي:

نصتتؾ  عتتتل قا سؾتتا، بعتتتد  تتدة طقيؾتتتي ب ربتتام هفتتتف، اقشتتوهد اكػتتته   اقشتتق :

ديـ ذفاين، بقؼقا: أكو بدي هواػقًو بقًؾؿ فوقعودة، بقؼقا يل: ؿ    و ا،فااف بع

 و  أاٌو ٌ  عؽ يف  قاوقع قعؾف  امهو، بعد  و ا،فات  ـ ـ أقنؼل  عؽ  

هتتق ـؾتتً قتتف: ٓ أكتتو  تتو عـتتدي ا تتنعداد قؾؼتتوء  عتتؽ، ـتتوا يل: قتتقش؟ ـؾتتً قتتف: إذا 

 .برتةع عـ اقصقوح، وإٓ ؿلكو أ ؿقؽ بت أبق صقوح

 .هففف  داخؾي:

ح بتدهو أكتوة وبتدهو هتدوء وطققتي بتوا واقٌ ٌ اقعؾؿل ٓ يؼٌتؾ اقصتقو اقشق :

 وو إؼ آخاه، ورا ً  ـػ، فؿ  ـي صور ،و اقؼضقي هل؟
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 .بقسقز أربع  ـقات  داخؾي:

اقنػوصقؾ بده قؼتوء اةنؿعـتو  -أيضوً -أربع  ـػ، ا فؿ و و عود أذفا  اقشق :

عـدي يف اقٌقً و ورض مجوعي  ـ مجؾنفـ إ تنوذ أبتق  وقتؽ، بتدأ هتق يتنؽؾؿ 

ا عاوؿي ويشؽؽ يف دٓقي اقـصقص، وه،ه  ؿي اقػ  ػي، أكف دٓقي بػؾًػنف 

اقـصقص فؾفو ظـقي، وق،قؽ بقؼد قا أيتش اقعؼتؾ عتىل اقـؼتؾ آه، ـؾتً قتف: أيتش 

 ه،ا اقؽ ل يو  ق ، أظـ ةًٌ قف   ؾ: أيف ا:  ؽ؟

 .كعؿ  داخؾي:

 .هوه اقشق :

 .أي كعؿ، كعؿ  داخؾي:

 أف،قؽ؟ اقشق :

 .ف،قؽ  داخؾي:

يل:  تتتتو يف آيتتتتي إٓ بن نؿتتتتؾ ؾ ـتتتتول أةتتتتوبـل بستتتتقاب أعتتتتقذ بتتتتو:، أـتتتت :اقشتتتتق 

ؽ  ﴿وةفتتتتػ؟ أـؿتتتتً ةٌتتتتً قتتتتف هؤيتتتتي هتتتتل، ؿقفتتتتو وةفتتتتػ هتتتتل:   ﴾َأيِف ا: ِ َ تتتت

، وبتتتدأ بؼتتتك حيؽتتتل وـتتتل وؾتتتايب وإؼ آختتتاه، وةويتتتى  عتتتف ايـتتتػ [01]إبررريم:   

اكنؼؾتً  يؿؽـ أ:ؼػ أف ا  ـف وا: أعؾؿ. صوروا أيتش يتداؿعقا عـتف. اخل صتي

اجلؾًي إؼ ةؾًي صقوحت ٕكف هتل هتق وظقػنتف و تطوراف واخنصوصتف، واكػته 
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ا سؾتتا عتتىل ٓ يشء إط ـتتًوت قتت،قؽ ك تتـ كـصتتح اقشتتٌوب أختتل  تتش فتتؾ  تتو 

صتتوح صتتوغح أو كعتتؼ كتتوعؼ وا: كًتتؿع قتتف كصتتغل قتتف، قتت،قؽ أكتتو بقعسٌـتتل أ قوكتتًو 

 نتتك فتتوكقا اشتتدد بعتته اقًتتؾػ يف  تتوذا؟ يف فتتقفؿ عتتـ جموقًتتي أهتتؾ اقٌتتدعت 

 خيشق  عىل أكػًفؿ، ه،ا  ـ اقعسوغى

 .اقشٌف خطوؿي  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 اقشٌف خطوؿي ...  داخؾي:

آه، فتتوكقا خيشتتق  عتتىل أكػًتتفؿ قعؾتتف يعؾتتؼ  تتٌفي  تتـ هتت،ا ا ستتودا  اقشتتق :

بوقٌوطؾ يف ـؾتى  تػ؟ اقعتوي،  تو بوقتؽ بوقـًتٌي قعو تي اقـتوس، وقت،قؽ هتمٓء ٓ 

كتتتام يؼتتتوا ،تتتؿ: يف هـتتتوك عؾتتتامء، يف طؾٌتتتي عؾتتتؿ اؼتتتدر لتتتقز اإلصتتتغوء ،تتتؿ، وإ

 نؿتتع  عفتتؿ انػتتوهؿ  عفتتؿ، ك تتـ  تتو كتتدري هتت،ا اقؽتت ل اقتتغ اكنتتف بن ؽقتتف، أ تتو 

كؼعد كًؿع فؾ يقل يف ديتـ فتؾ يتقل يف رأي، وهت،ا دققتؾ عتدل ا تنؼاار اإليتام  

 اقص قح يف ـؾقب اقـوس.

 ( 00: 27: 50/ 674) اهلدى والنور / 
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 يبخح ايعًُٞأٌٖ األٖٛا٤ ٚا

 

 ـوا اإل ول:

ه،ا هق  ل  أهؾ إهقاءت ٓ خيؾصق  قؾٌ ٌ اقعؾؿل، وإكام ينٌعق   ـف  و 

 يقاؿؼ أهقاءهؿ! وا: ا ًنعو .

 (.3/7/7707اقص ق ي )
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 أٌٖ األٖٛا٤ ٜذنزٕٚ َا هلِ 

 ٜٚهتُٕٛ َا عًِٝٗ

 

 ـوا اإل ول:

 و عؾقفؿ.أهؾ إهقاء.. ـ ع  وهتؿ أفؿ ي،فاو   و ،ؿ ويؽنؿق   

 .(0/7/7700اقص ق ي )
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 باب َٓ٘

  :ـوا اإل ول

اقتتت،ي عؾقتتتف أهتتتؾ ادتتتديٌ أ  يتتت،فاوا ادؼتتتوغؼ  تتتقاء فوكتتتً ،تتتؿ أو عؾتتتقفؿ 

 خ ًؿو ٕهؾ إهقاء، فام ي،فا ذقؽ ابـ اقؿقي ف ريا يف رده عؾقفؿ.

 (.77/7/557اقضعقػي )
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 ايدراص١ عٓد أٌٖ ايبدع

يدر تتق  عتتىل  شتتوي  أ تتوعاة  طقتتى يتتو  تتق ، هـتتوك بعتته اقطؾٌتتي  داخؾتتي:

وحاؿػ، وقؽـ ٓ يدر ق  اقعؼقدة ... إكام يدر ق  عؾتقل أختاى   تؾ اقـ تق 

 واقلك واقؼاآ ، هؾ لقز ه،ا؟ أل اـصح ،ؿ ...

وِب ﴿طٌعًو ه،ا ٓ يػقد  قئًو،  اقشق : اقت،ي  [00]ملحجريم: ﴾َوٓ َاـَتوَبُ وا بِوَْٕقؼَت

ا ؼتترت  بوقـصتتق ي واقتتديـ اقـصتتق ي فتتام  يػقتتد هتتق أوًٓ: اقعؾتتؿ اقصتت قح، يوكقتتًو:

اعؾؿتتق  مجقعتتًو، يتتؿ هتت،ا أ تتعاي وهتت،ا  واايتتدي وهتت،ا فتت،ا.. هتت،ا يػتتاع مجوعتتي 

 ا ًؾؿػ ويقؾا  ـ  قفنفؿ.

يعـتتتل: ـصتتتدي يتتتو  تتتق  يتتتدرس عؾقتتتف عؾتتتقل أختتتاى ؾتتتري اقعؼقتتتدة أو   داخؾتتتي:

ا ـطتتؼ وفتت،ا.. هتتؾ يصتتح هتت،ا؟ أو اـصتتح ....... هتتق يتتدرس عتتىل  تتق   تت  ً: 

 عىل ..

  و ؿفؿً ـصدك. اقشق :
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 ئيعـتتل: طوقتتى عؾتتؿ قؼتتل  تتق  أ تتعاي ويشء   تتؾ هتت،ا وهتتق  ٌنتتد  داخؾتتي:

يايد أ  يًعك قؾـ ق أو اقلك ؿفؾ لقز قف هت،ا أو هتؾ يصتح  ـتف هت،ا اقػعتؾ 

 أو يرتفف؟

 يعـل: يايد أ  يدرس اقـ ق أو اقلك عـد ه،ا اقشق  اق وين؟ اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

  أ عاي؟وهق    ً  اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

 إذا فو  هق  نؿؽـًو يف اقعؼقدة ةوز، وإٓ ؿ . اقشق :

 : .. (. 70:  55/   33قر /  ) ا،دى واقـ
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 ايتضاَح َع أٌٖ ايبدع

ـتتتوا بعتتته اقـتتتوس إ  اقنًتتتو ح  تتتع أهتتتؾ اقٌتتتدع آعنؼوديتتتي اقغؾقظتتتي  اقًتتتماا:

آعنؼوديتتتي   تتت،هى اؾػقؼتتتل ٓ يؿتتتا اإل تتت ل بصتتتؾي، ؿؼتتتقا هتتت،ا اقاةتتتؾ اقٌتتتدع

اقغؾقظي هؾ هق ـقد ص قح، بؿعـك هتؾ اقنًتو ح  تع ؾتري أهتؾ اقٌتدع آعنؼوديتي 

 واقغؾقظي لقز و ـ اإل  ل؟

ٓ  ؽ أ  هـتوك ؿاـتًو يف ا  وقػتي بتػ عؼقتدة وأختاى، وب وصتي إذا  اقشق :

اتتتتت،فاكو أ  اقنػايتتتتتؼ بتتتتتػ اقعؼقتتتتتدة وبتتتتتػ إ ؽتتتتتول اقؽتتتتتعقي اقعؿؾقتتتتتي هتتتتتق جمتتتتتاد 

و  ،تت،ا آصتتط ح أيتتاه اقًتتقس يف بعتته اقػتتاع اإل تت  قي اصتتط ح، وقؼتتد فتت

ـدياًم، واجلامعوت اإل   قي  دي ًو، ؿؼد ا تنغؾقا هت،ا اقنػايتؼ قتريدوا وةتقب 

إختتت، بعؽتتتات إ  ي أـتتتؾ ا ئتتتوت  تتتـ إ وديتتتٌ اقصتتت ق ي بتتتدعقى أ  هتتت،ه 

إ وديتتٌ ققًتتً عؿؾقتتي، وإكتتام هتتل اعنؼوديتتي ؿؽايتتي قتتقا ،تتو ع ـتتي بوٕ ؽتتول 

ؽعقي، و ـ اققاوح أكـل أعـل هب،ا اقٌقو   ـ يـًى إققف اقؼقا  ـ ا ووػ اق

و ـ ينٌـوه  ـ ا عورصيـ أكف ٓ لى إخ، ب ديٌ أ ود يف اقعؼقتدة، ؿفت،ا 

ب   ؽ ـقا بوطؾ ٓ يؼقل عؾقف دققؾ  ـ اقؽع ؿض ً عـ اقعؼؾ إ  فو  قؾعؼؾ 

اب اإل تتتت  قي اققتتتتقل،  ستتتتي يف إ ؽتتتتول اقؽتتتتعقي، ؿقنٌـتتتتك هتتتت،ا بعتتتته إ تتتت 
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عاوقا عتـ إخت، بل وديتٌ ف ترية صت ق يت ٕفتو ققًتً عؿؾقتي وردي عتىل لؿ

ذقتتؽ أ  أي  ؽتتؿ وعتتل هتتق أهتتؿ  تتـ أي عؼقتتدة وعقتتي  تتـ  قتتٌ اعؾتتؼ هتت،ا 

ادؽتتتؿ بتتتوٕ ا بوقنعٌتتتد بتتتف إؼ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ، ؿؽتتتؾ  ؽتتتؿ وعتتتل ينضتتتؿـ 

عؿؾقتتتًو، وإ تتتا يف  عؼقتتتدة وٓ عؽتتتا، قتتتقا فتتتؾ عؼقتتتدة انضتتتؿـ  ؽتتتاًم وعقتتتوً 

اعنؼودي واوح ةدًا ٓ حينوج إؼ ف ري  ـ اقنقوقح قؽـ  ًٌـو أ  كلخت،  ت  ً 

وا تتتتدًا  تتتتـ أي عٌتتتتودة  تتتتـ اقعٌتتتتودات اقنتتتتل ٓ يصتتتتـػقفو يف اقعؼوغتتتتدت ٕفتتتتو  تتتتـ 

اقعؿؾقوت، ؿؾق أ  رة ً صىل أو صول أو ؿعؾ أي يشء  تـ اقعٌتودات ا عاوؿتي 

 ا: واقنعٌد إققف فو  عؿؾف هٌوًء  ـ قرًا. يف اقؽع ققا بـقي اقنؼاب إؼ

إذًا: ٓ بد أ  يؼرت   تع فتؾ عٌتودة آعنؼتود ـٌتؾ فتؾ يشء أ  هت،ه اقعٌتودة هتل 

وع  تتتـ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ، ؿتتتن  ؿعؾفتتتو ؾتتتري  ؼتتتاو  بوقعٌتتتودة فتتتو  عؿؾتتتف هٌتتتوًء 

 ـ تتتقرًا، ؿتتتنذا فتتتو  إ تتتا فتتت،قؽ كعتتتقد أ  إؼ أ  فتتتؾ عؼقتتتدة لتتتى أ  ينٌـوهتتتو 

ًتتتتؾؿ  تتتتقاء فوكتتتتً  ؼاوكتتتتي بوقعؿتتتتؾ أو فوكتتتتً ؾتتتتري  ؼاوكتتتتي بوقعؿتتتتؾ وبعتتتته ا 

اقعؾتتتتامء يػاـتتتتق  بتتتتػ إ تتتتايـ، ؿقؼققتتتتق  اقعؾؿقتتتتوت اقعؿؾقتتتتوت وهتتتت،ا اقنػايتتتتؼ 

 قطقػ، فوصط ح ٓ  وكع  ـف، قؽـ اقعؿؾقوت ٓ يؿؽـ إٓ أ  يًٌؼفو اقعؾؿ..

  نضؿـي قف.  داخؾي:

ٕ تتا فتت،قؽ كعتتقد قـػتتاع أو قـٌتتػ بتت   تتؽ فتتام ذفاكتتو آكػتتًو، إذا فتتو  ا اقشتتق :

 اقػاع بػ اعنؼود..
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 ) صؾ هـو اكؼطوع صقيت(

 هؾ يًنقي ه،ا وذاك، ٓ يًنقيو . اقشق :

إذًا: ف  تتتو ا تتترتك يف عؼقتتتدة، وعتتتىل  تتتد  تتتو كؼؾتتتً عؿتتتـ أوت إققتتتف بلكتتتف 

عؼقتتدة ؾؾقظتتي وخػقػتتي، ؿفتت،ا   تتوا واوتتح أ  اقتت،ي يـؽتتا اقًتتـي مجؾتتي واػصتتق ً 

ةت ءًا  تـ اقًتـي، إ تو قعت،ر ؿ قـئت، هت،ا ٓ إ تؽوا ؿقتف أكتف ؾتري ققا فوقت،ي يـؽتا 

 ماخ، عـد رب اقعو ػ، أو قغري ع،ر فوجلفؾ    ً وك ق ذقؽ، ؿفت،ا اقنؼًتقؿ 

 وإ  فو  ي يعسٌـل اعٌريه بوقغؾظي، وٓ أدري هؾ كؼؾ ه،ا بوقؾػظ أل بو عـك؟

 بوقؾػظ يو  ق .  داخؾي:

أكف ؿقف عؼقدة أهؿ  ـ عؼقدة، ؿف،ا اققاـع  كعؿ، قؽـ أعنؼد أ  اقنعٌري اقشق :

 فام و ـو آكػًو.

إذًا: اجلتتقاب اقنػايتتؼ بتتػ عؼقتتدة وأختتاى هتت،ا أ تتا واـتتع ٓ  تتاد قتتف أوًٓ، يتتؿ 

عؾتتامء اقًتتؾػ ؿاـتتقا ؿفتتؿ  تت  ً فػتتاوا اجلفؿقتتي، وآ ـتتقا بؽػتتاهؿ، وأؿنتتقا بؼنتتؾ 

يف أختتتاة،  رأ تتتفؿ، قؽتتتـ ٓ يؽػتتتاو   تتت  ً اإلبووتتتقي اقتتت،يـ يـؽتتتاو  رؤيتتتي ا:

ف،قؽ ا عن قتي اقت،يـ يشتورفقفؿ يف هت،ه اقضت قي، قؽتـفؿ يؽنػتق  بنضتؾقؾفؿ 

دو  اؽػتريهؿ، ؿفتت،ا أ تا يف اعنؼتتودي ٓ يـٌغتتل أ  ينـتوـش ؿقتتف  تـ  قتتٌ اؼًتتقؿ 

 اقعؼقدة إؼ  فؿ وإؼ أهؿ.
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وختتتت،  تتتت  ً اقٌ تتتتٌ اقتتتت،ي طاــتتتتوه يف إ تتتتا اقؼايتتتتى، وهتتتت،ا قعؾتتتتف يصتتتتؾح  

كػ ذفاه أ  فؾ  ؽؿ ٓ بد أ  يؼرت  بف عؼقدة،  وذا كؼقا ؾؼقا أقققؽق     ً 

فتتؾ بدعتتي وتت قي،  »بلوقئتتؽ اقتت،يـ ختتوقػقا ـتتقا اقا تتقا صتتىل ا: عتتغ و تتؾؿ: 

ؿؼوققا: ٓ، ققا إ تا فت،قؽ، هـتوك بدعتي  ًتـي وبدعتي   «وفؾ و قي يف اقـور 

 تتتـ  تتتـ يف اإل تتت ل  تتتـي » تتتقئي، فتتتام و ـتتتو أيضتتتًو يف إ تتتا  تتتقا  تتتديٌ: 

 .«ًـي..  

 إذًا: هؿ اعنؼدوا خ ك ه،ا ادديٌ ؿفؾ كؽػاهؿ؟

ٓ  و كؽػاهؿ، ؿفت،ا فؿ توا يؿؽتـ أ  يؽتق  قؾعؼقتدة اخلػقػتي ب تد اعٌتري  تـ 

 كؼؾً عـف ذقؽ اقنعٌري. كعؿ.

وقؽتتـ يف قػتتظ اقنًتتو ح، أ تتو يتتاى  تتق ـو أ  هتت،ا ينعتتورض  تتع  تتو   داخؾتتي:

 تتتـ اقن تتت،يا  تتتـ وعتتتـ أصتتت وبف وعتتتـ  تتتؾػ هتتت،ه إ تتتي  ¢ةتتتوء عتتتـ اقا تتتقا 

اقٌدع، وينؿ ؾ ه،ا يف ـقا اقربهبتوري اقت،ي كؼؾنؿتقه يف بعته فنتٌؽؿ: ا ت،روا 

 صغور ا  ديوت، ؿنفو اعقد  نك اصري فٌورا.

ًتسد، ـتوا يف وـقا ابـ  ًعقد ٕوقئؽ اقـػا اقت،يـ رآهتؿ  ن ؾؼتػ يف ا  

عتتـ ابتتـ  ًتتعقد عتتـ أيب  ق تتك، ـتتوا: ؿاأيتتً أوقئتتؽ  آختتا ادتتديٌ اقتت،ي روي

 ـػا يؼواؾقكـو يقل اقـفاوا .اق

 ؿؾػظ اقنًو ح ٓ ياد عؾقف أي إ ؽوا؟ 
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أكو ٓ أؿفؿ  ـ فؾؿي اقنًو ح اقنل كؼؾنفو عـ ا ق ل إققف، أ  اقنًو ح  اقشق :

 نعؾؼ بوقش   ا عنِؼد، ٓ، اقنًو ح ينعؾؼ  ع اقش   أخا ا عنِؼد، أي: 

 هـوك رة   قـعرب عـ أ دهؿ بلكف  ؾػل وأخا خؾػل.

اخلؾػتتتتل هتتتت،ا  ٌنتتتتدع ؾايتتتتؼ يف اقٌتتتتدع، ؿلكتتتتو اقًتتتتؾػل أاًتتتتو ح  عتتتتف،  تتتتش أكتتتتو 

أاًتتو ح  تتع اقٌدعتتي ؿتتلؿاع بتتػ بدعتتي ؾؾقظتتي عتتىل  تتد اعٌتتريه وبتتػ بدعتتي خػقػتتي، 

 ؿ  بلس أ  أاٌـك اقٌدع اخلػقػي دو  اقغؾقظي، ٓ، ققا ه،ا هق ا ؼصقد.

و  اقغؾقظتتي، ا ؼصتتقد أكتتو اقًتتؾػل أاًتتو ح  تتع اخلؾػتتل يف اقٌدعتتي اخلػقػتتي د

ه،ا اق،ي أؿفؿف، ؿن  فو  هـوك وةتف قؾػفتؿ أختا، ؿلكتو أعنؼتد أ  هت،ا بت   تؽ 

خطلت ٕ  ا ًؾؿ لى أ  يؿك  قيًو عىل رصاط  ًنؼقؿ يف فؾ  و ةوء عـ 

ا: ور تتتققف، ٓ ؿتتتاع أ  أـتتتقا يف اقعؿؾقتتتوت بتتتػ ؿايضتتتي و تتتـي  مفتتتدة، وبتتتػ 

 ًتؾؿ أوًٓ فوعنؼتود أ  هت،ا  ؽتوع، كوؿؾي فؾ هت،ا وهت،ا وهت،ا لتى أ  ينٌـتوه ا

ويوكقًو فعؿؾ يف  دود  و أوكو إققتف آكػتًو عتىل  ت،هى ذقتؽ إعتاايب ـتوا: وا: 

 يو ر قا ا:!..

 )اكنفً ا ودة اقصقاقي(

 (  00:  70: 73/ 077) ا،دى واقـقر /
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 َكا١َٚ األفهار املدايف١

 بًؿ ا: اقا:ـ اقا قؿ  داخؾي:

اقص ة واقً ل عىل  ـ ٓ كٌل وٓ ر قا بعتده، ؿضتقؾي ادؿد : و ده، و

 ق ـو اجلؾقؾ! إكف  ـ إصقا أ  كسنؿع بؽتؿ يف هت،ه اقؾ ظتي ... وأكتو اتدور 

يف ذهـتتل أ تتئؾي ف تترية، وقؽتتـ يتتو  تتق  ... بًتتماا ... واقًتتماا، يعـتتل: هـتتو .... 

... اجلو عتتتتي اإل تتتت  قي ... إؼ ب دكتتتتو كعتتتتقش ... اقاةفـتتتتو  تتتتـ هتتتت،ه ا شتتتتوفؾ 

اخلد وت ... واقـلاكقي واقٌع قي يف بؾد  ا ًتؾؿ، ... يف اقؼقتول بؿؼوو تي هت،ه 

إؿؽور ... ؿـ ـ هـو كقةف إققؽؿ  ماا: هؾ  ـ إ ًـ  ؼوو ي ه،ه إؿؽور 

... أل اققـتتتقك وعتتتدل  ؼوو نفتتتو، أؿنقـتتتو ةتتت اك ا: ختتترًيا، عؾتتتاًم بتتتل  هتتت،ه اقػؽتتتاة 

ـتتو اقتت،يـ يشتتورفقكو يف اقعؼقتتدة، ؿتتامذا اقنتتل ـؿـتتو هبتتو وةتتدت  عوروتتي  تتـ إخقاك

 اـص ـو ة اك ا: خري.

 ادؿد : واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

 تتتـ فتتتو  يعتتتقش يف ةتتتق إ تتت  ل، ٓ لتتتد  ققتتتف  اقًتتتماا:ةتتتقاب عتتتىل هتتت،ا 

و  تتتتـ ا ًتتتتؾؿػ هتتتتؿ ب وةتتتتي إؼ اعؾتتتتقؿ واقةقتتتتف وا ؼقتتتتػ واابقتتتتي ؿؾقنػتتتتاغ  كوً تتتت
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اقؽ..  ؼوو ي اقشققعقػ واقـصورى وك ق ذقؽ  ؼوو ي فام ـؾً أكً يف  م

وأكتتتو أاصتتتقر أ  ا ًتتتؾؿػ يف فتتتؾ  ؽتتتو .. يف فتتتؾ بتتت د اإل تتت ل هتتتؿ بتتتوطق  

بؿًتتتتتؾؿػ ب وةتتتتتي إؼ اعؾتتتتتقؿ واقةقتتتتتف وا ؼقتتتتتػ، وقتتتتت،قؽ إذا فتتتتتو  إصتتتتتؾ يف 

اإل  ل أ  يٌدأ ا ًؾؿ بتوٕـاب إققتف ؿتوٕـاب يف فتؾ  تو وةتى عؾقتف، وأ  يف 

إلكػتوع أو اقنعؾتقؿ أعتىل  تـ فتو  كًتًٌي  تـ طت ب اقعؾتؿ أ  يـؽت اق فوة   ً  أو ا

عؾؿتتتف ؿتتتقؿـ  ققتتتف  تتتـ أهؾتتتف إـتتتابػ إققتتتف، يتتتؿ  تتتـ فتتتو  ـتتتد ...  تتتـ ةتتتريا  أو 

 إصدـوء أو ك ق ذقؽ.

ويف ظـل إذا اقةفنؿ إؼ اقؼقول بؿ ؾ هت،ا اققاةتى ؿت،قؽ  قلتؿؽؿ  تئنؿ 

ؿ ووقتي.. أوقئتؽ ا  توقػػ أل أبقنؿ عـ اقؼقول بقاةى آختا هتق  تو أوت عـتف ب

قإل تتتت ل ... وأؿؽتتتتوره، و،تتتت،ا ؿلكتتتتو أرى أ  اإلختتتتقا  اقتتتت،يـ أوت يف  تتتتماقؽ 

ادؼ  عفؿ يف ذقؽت ٕكـو فتام ـؾـتو يف إ تا اقؼايتى ك تـ ب وةتي إؼ أ تايـ 

نصتػقي ايـػ قـؿفد إلـو ي كظول اإل  ل وادؽؿ اإل   ل،  تو  تو إ تاا ؟ اق

و دختؾ ؿقتف  تـ ... يشء ؾايتى  تقاء يف اقعؼوغتد أو ل  تاقرتبقي.. اصػقي اإل ت 

 ًٓ يف اقعٌتتتودات، أو يف ا عتتتو  ت أو يف اقًتتتؾقك، واقؼقتتتول هبتتت،ا ٓ يػًتتتح جمتتتو

أصتتتً ، كعتتتؿ إذا ةتتتوءت  قؾتتتدعوة أبتتتًدا أ  يـشتتتغؾقا بلوقئتتتؽ، أو أ  ينقةفتتتقا إقتتتقفؿ

  ـو ٌي.. 

 (00:55:44/ (8هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 م ايضاي١َزِفْغز نتب اي

يؼقا اقًوغؾ:  و  ؽؿ  ـ يًوعد يف كؽت فنتى إ توعاة وؾتريهؿ   داخؾي:

  ـ اقػاع اقضوقي؟ 

ه،ا اقًماا ٓ بد  ـ اقوقح اجلقاب عؾقف: إذا فو  اق،ي يطٌع ه،ه  اقشق :

اقؽنتتى ققتتنعؾؿ اقـتتوس ؿقفتتو عو تتي اقـتتوس ققن ؼػتتقا بتتام ؿقفتتو  تتـ فتت ل بتتؾ  تتـ عؾتتؿ 

ؿقتتتف اقشتتتطا اق تتتوين  تتتـ ـتتتقا ا: عتتت  وةتتتؾ يف اقؼتتتاآ   اقؽتتت ل ؿفتتت،ا طٌعتتتًو يصتتتدع

ِؿ ﴿اقؽتتتتتتتتتتتايؿ:  ىَل اإِلْيتتتتتتتتتتت وَوُكقا َعتتتتتتتتتتت َقى َوٓ َاَعتتتتتتتتتتت ْؼتتتتتتتتتتت رِبى َواقن  ىَل اْقتتتتتتتتتتت وَوُكقا َعتتتتتتتتتتت َوَاَعتتتتتتتتتتت

ْدَوا ِ  ؿػتتل هتت،ا اقـؽتت اعتتوو  عتتىل اإليتتؿ واقعتتدوا ، أ تتو إذا فتتو   [2]ملمائرر:  ﴾َواْقُعتت

 اقـؽ .. 

 [هـو اكؼطوع ]

 (00:  38: 10 /  793) اهلدى والنور / 
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 ايعكٝد٠ األععز١ٜ
إ   توء ا: ؿقتف ـضتقي فٌترية ةتدًا يف اقعؼقتدة، وهتل إ توعاة، كستد   داخؾي:

أف تتا اجلو عتتوت يف اقتتٌ د اقعابقتتي اتتدرس اقعؼقتتدة إ تتعايي وكًتتلا ا: اقعوؿقتتي 

عتىل ف تري، وؿقتف كسد أ  اقعؼقدة ققًً  طوبؼتي ٕهتؾ اقًتـي، وهت،ا إ تا خيػتك 

ف ري  ـ طؾٌي اقعؾؿ لودققا يف ا قوقع ه،ا بدو  عؾؿ  ع أكف اخن ك عؾامء 

 وعؾامء فٌور، ؿقسى أ  طؾٌي اقعؾؿ..

ـْ ُيتِادِ  ﴿ه،ا  ع إ ػ أيضًو فت،قؽ هتق أ تا واـتع اققتقل، قؽتـ  اقشق : ا: ُ  ؿََؿت

ْح َصْدَرُه قإِلِْ  لِ   .[021]مألنعا  ﴾أَْ  ََيِدَيُف َيْؽَ

 وـوا اقشوعا: و ـ طؾى اقع   فا اقؾقويل.

يعـل: اق،ي يايد  عاؿي ادؼ  و اخنؾػ ؿقف اقـوس ؿعؾقف أ  لنفد، وعؾقتف 

فؿ ؿؽتام ـتوا  أ  يدرس، إ و أ  يؽق   ـ أهتؾ اقعؾتؿ أ  يتدرس بـػًتف، وإ  ي يؽـت  ـت

ْفِا إِْ  ُفـْنُْؿ ٓ َاْعَؾُؿق َ ﴿اعوؼ:   .يؽػل يو بـل أ  [34ل ]ملنح﴾َؿوْ لَُققا َأْهَؾ اق،ى

 اقً ل عؾقؽؿ.

 (00: 28: 45/ 258) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

كًتتؿع عتتـ إ تتعايي ف تتريًا وٓ كعؾتتؿ عتتـفؿ وعتتـ أعام،تتؿ إٓ أفتتؿ  اقًتتماا:

 يموقق  اقصػوت، ؿفؾ اعاؿـو عـفؿ أف ا  ـ ذقؽ؟

ا تتتتتتتت،هى إ تتتتتتتتعاي  تتتتتتتت،هى يف اقعؼقتتتتتتتتدة، وفتتتتتتتت،قؽ ا تتتتتتتت،هى  اقشتتتتتتتتق :

مٓء يشتتترتفق   تتتع أهتتتؾ ادتتتديٌ يف اإليتتتام  بتتتٌعه اقصتتتػوت ا واايتتتدي، ؿفتتت

خ ؿًو قؾؿعن قي، ؿفؿ  ع اقًـي يف بعه، و ع ا عن قي يف اقتٌعه أختا، وأكتو 

أكصح ط ب اقعؾؿ أ  ٓ يشغؾقا أكػًتفؿ بؿعاؿتي أراء ا  وقػتي قؾًتـي، وإكتام 

 أكصتتتتت فؿ أ  ينعاؿتتتتتقا عتتتتتىل اقًتتتتتـي، وعتتتتتىل اقعؼقتتتتتدة اقصتتتتت ق ي، بعتتتتتد ذقتتتتتؽ إذا

 ـ ً ،ؿ اقػاصتي، وكؽـتقا  تـ أ  يعاؿتقا ا ت،اهى ا  وقػتي  ت،هى أهتؾ 

اقًتتتـي وادتتتديٌ، وأ  يًتتتنطقعقا ردهتتتو، واقتتت،ب عتتتـ  تتت،هى أهتتتؾ اقًتتتـي ؿعؾتتتقا 

ذقؽ، وإٓ ؿ ًٌفؿ أ  يعاؿقا ا ،هى ادؼ، وٓ عؾتقفؿ بعتد ذقتؽ أ  ينعاؿتقا 

 عىل  و خيوقػ ه،ا ا ،هى.

 (  00: 23: 01/ 384) اهلدى والنور / 
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 ٌٖ األعاعز٠ َٔ أٌٖ ايض١ٓ؟

اقًماا اقنويل يؼقا: هؾ إ وعاة  ـ أهتؾ اقًتـي؟ و تو  قـػـتو  تـ   داخؾي:

 إ وعاة ا عورصيـ؟

قًً أ ورك بعه إؿووؾ  ـ اقعؾامء ـدياًم و دي ًو بل  كؼقا عـ  اقشق :

طوغػتتي  تتـ اقطقاغتتػ اإل تت  قي: إفتتو ققًتتً  تتـ أهتتؾ اقًتتـي بًتتٌى اك ااؿفتتو يف 

لقي أو أختتاى عتتـ  تتو كتتديـ ا: اٌتتورك واعتتوؼ بتتف، إذا فتتو  هتت،ا يؼتتوا فتتام ـقتتؾ  ًتت

كو تتًو ةقابتتًو عتتـ اقًتتماا اقًتتوبؼ أي: عتتـ اجلامعتتي أو اجلامعتتوت اإل تت  قي إذا 

فٍ اقًتؾػ اقصتوقح وقؽـت ا تنط  ي وعتىل  ـت فو   ـفسفو هتق اقنؿًتؽ بوقؽنتوب واقًـت

فٍ اقتت،ي اراضتتقه  هبتتؿ اقػؽتتا أو اقؼؾتتؿ يف بعتته ا ًتتوغؾ ؿ اةتتقا ؿقفتتو عتـت هتت،ا ا تـت

 .قديـفؿ وقعؼقدهتؿ، إذا فو  ف،قؽ ؿـ ـ كؼقا: إفؿ  ـ أهؾ اقًـي

أ تتو  تتـ يعؾتتـ  تتـفؿ فتتام كًتتؿع عتتـ بعتته إ تتوعاة ا نتتلخايـ  تتـ ـتتق،ؿ: 

 تت،هى اقًتتؾػ أ تتؾؿ و تت،هى اخلؾتتػ أعؾتتؿ وأ ؽتتؿ.  قـئتت، كؼتتقا: ختتاج عتتـ 

 داغاة أهؾ اقًـي. كعؿ ه،ا، كعؿ. اػضؾ.

 (  00:  30: 38/ 305لنور /) اهلدى وا
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هـتتتتو  ًتتتتلقي ا ًتتتتلقي  ؼقؼتتتتي ربتتتتام انعستتتتى وةقدهتتتتو هـتتتتوك، ـضتتتتقي   داخؾتتتتي:

   إ وعاة  ـ أهؾ اقًـي واجلامعي؟إإ وعاة هؾ كًنطقع أ  كؼقا 

اجلتتقاب اقعتتدا هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي يف ف تتري، وققًتتقا  تتـ  اقشتتق :

 أهؾ اقًـي واجلامعي يف ـؾقؾ.

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 وإيوك. اقشق :

 ( 00:  48:  57/ 327) اهلدى والنور/ 
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 باب َٓ٘

 ق ـو يف ه،ا اققـً ظفات إ تعايي وؾريهتو  تـ اقػتاع اقضتوقي،  ا ؾؼل:

وبعتتته إخقاكـتتتو يًتتتلا: هتتتؾ إ تتتوعاة  تتتـ أهتتتؾ اقًتتتـي؟ وبعتتته إخقاكـتتتو يؼتتتقل 

ؿ، ؿـستتد هتتمٓء وبتتقا  تتٌفؿ يف ـؾتتقهببوقن تتدث  تتع بعتته أؿتتاادهؿ اقتت،يـ ـتتد أُ 

ختتتقة يًتتتورعقا يف اؽػتتتري هتتتمٓء اقغؾؿتتتي اقتتت،يـ يعنؼتتتدو  هتتت،ا آعنؼتتتودت ؿتتتام اإل

 اقةقفؽؿ يف ه،ا؟

أكتف أ تا خطتري  -إ   وء ا:-يو أخل  قوقع اقنؽػري أظـ اكنفقـو  ـف  اقشق :

وخطري ةدًا، وٓ لقز ا ٌودرة إؼ اقنؽػري، ـؾـو آكػًو: إٓ بعتد آ نقضتوح عتـ 

اق،ي يااد اؽػريه، يف ةؾًي  وبؼي ذفاكو ٓ بد  ـ إـو ي ادستي وقتق عؼقدة ه،ا 

ظفا  ـف بعد بقوكف وإعاابتف عتـ كػًتف بؾًتوكف ٓ بتد  تـ إـو تي ادستي عؾقتف أ  هت،ا 

فػا خيوقػ اقؽنوب واقًـي، ؿؿـ اخلطا و ـ اقنشدد بؾ و ـ اقنشٌف بوخلقارج 

يشورفقكـو يف  فودة أ  ٓ  اقًوبؼػ أ  كٌودر إؼ اؽػري إخقاكـو ا ًؾؿػ اق،يـ

إقتتف إٓ ا: ويصتتؾق  صتت اـو ويصتتق ق  صتتقو ـو، ويًتتنؼٌؾق  ـٌؾنـتتو، هتت،ه إ تتقر 

،  تتو يـٌغتتل أ  فتتدرهو وٓ كؼتتقؿ ،تتو وزكتتًو،  ستتاد واإللوبقتتي اقنتتل يشتتورفقكـو ؿقفتت

أكـو رأيـو ؿقفؿ اك ااؿًو، ٓ بتد أكتف لتى عؾقـتو أ  كؽتق  عقكتًو ،تؿ عتىل  تايػفؿ 
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ااؿفؿ، أ تو أ  كؼتقا رأ تًو: هتمٓء فػتاة، أو اراتدوا عتـ ديتـفؿ، ؿفت،ا  تـ عـ اك ت

 تتتتل  ا ًتتتتؾؿ اقصتتتتوقح اقعتتتتورك بوقؽنتتتتوب واقًـي...اصتتتترب. أ تتتتو أكتتتتف إ تتتتوعاة 

وا واايديتتي هتتؾ هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي؟ أكتتو أـتتقا: هتتؿ  تتـ أهتتؾ اقًتتـي 

أهتتتؾ  واجلامعتتتي يف ف تتتري  تتتـ عؼوغتتتدهؿ، وقؽتتتـ يف عؼوغتتتد أختتتاى اك اؿتتتقا عتتتـ

اقًـي واجلامعي إ و إؼ اجلربيي، وإ و إؼ آعن اققي وك تق ذقتؽ، ؿفتؿ  تو دا تقا 

أفتتؿ ٓ ينٌـتتق  ا تتـفٍ اقتت،ي ك تتـ كتتدعق إققتتف  تتـ ااٌتتوع اقؽنتتوب واقًتتـي وعتتىل 

 تتتـفٍ اقًتتتؾػ اقصتتتوقح ؿفتتتؿ بتتت   تتتؽ  تتتق اةق  يف ـؾقتتتؾ أو ف تتتري عتتتـ اخلتتتط 

و  إؼ يتقل اقتديـ. أكتو ٓ ا ًنؼقؿ اق،ي عؾقف اقًؾػ اقصوقح و ـ اٌعفؿ بن ًت

أرى أ  كؼقا: إفؿ ققًقا  ـ أهتؾ اقًتـي واجلامعتي إط ـتًو، وٓ أ  كؼتقا: إفتؿ 

عتتتت  -هتتتتؿ  تتتتـ أهتتتتؾ اقًتتتتـي واجلامعتتتتي إط ـتتتتًوت ٕفتتتتؿ يف ادؼقؼتتتتي فتتتتام ـتتتتوا ا: 

ك ا: ُ ﴿وقق يف ؾري ه،ه ا ـو ٌي:  -وةؾ ًَت قىئًو َع َا  َت وِدًو َوآخَت ً  صَت َخَؾُطقا َعؿَت

 .[012]ملتوبة  ﴾ْ  َيُنقَب َعَؾقِْفؿْ أَ 

 ( 00:  00: 06/ 673) اهلدى والنور /



 األشاعرة -------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

30 

 
 جخد ايضفات ضالي١ أّ نفز؟

 ق ـو، هؾ يعنرب اق،ي ة د اقصػوت أو بعه  ًوغؾ اقعؼقدة هتؾ  ا ؾؼل:

يعنرب بعد إـو ي ادسي عؾقف أكف فوؿا أو حيؽؿ عؾقف ب،قؽت أل يٌؼك إصؾ عىل 

 اقؼوعدة؟

ك تتـ ب  ـتتو هتت،ه اقـؼطتتي بوقتت،ات، وأاقـتتو بؿ تتؾ اقتت،ي أو   -وً أيضتت- اقشتتق :

بنؾتتؽ اققصتتقي اجلتتوغاة،  ؽقـوهتتو يف اجلؾًتتي اقًتتوبؼي، ٓ بتتد  تتـ إـو تتي ادستتي، 

ؿنذا ظفا  ـف ا عوكدة،  قـئٍ،  ؽؿ بؽػاه، قؽـ إذا ظفتا يف عـتده  تٌفي وعـتده 

ـي واجلامعتي بوقـًٌي قف  سي، ؿ  يـٌغل أ  كؽػاه بدققؾ أ   ـ  ،هى أهؾ اقًت

وعتتتتىل رأ تتتتفؿ أغؿتتتتي ادتتتتديٌ أفتتتتؿ يلختتتت،و  باوايتتتتي ف تتتتري  تتتتـ اقػتتتتاع اقضتتتتوقي 

ا  وقػتتي  تتـفٍ اقًتتؾػ اقصتتوقح، فو عن قتتي، واخلتتقارج، واقشتتقعي، وك تتقهؿ، 

و عـتتتتك هتتتت،ا إختتتت، أفتتتتؿ ٓ يؽػتتتتاوفؿ، وهتتتتؿ يشتتتتفدو  بتتتتلفؿ  ـ اؿتتتتق  عتتتتـ 

 اقًـي.

 هتت،ا اق  تتو  يؾنؼتتق   تتع يعـتتل ا عن قتتي  تت  ً واخلتتقارج و تتـفؿ اإلبووتتقي يف

-اقشقعي يف ف تري  تـ اقضت ا، أهتؿ هت،ا اقضت ا عـتدكو أفتؿ يؼققتق : فت ل ا: 
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حؾقع، ا عن قي هؽ،ا يؼققق ، اخلقارج هؽت،ا يؼققتق ، اإلبووتقي  -ع  وةؾ

هؽتتتت،ا ي عؿتتتتق ،  تتتتع ذقتتتتؽ ؿفتتتتؿ يؼٌؾتتتتق   -يف هتتتت،ا اق  تتتتو -ا عاوؿتتتتق  اققتتتتقل 

ذا يتتدا، عتتىل أ  هتت،ا ا عنتت يل وإ  فتتو   تتديٌ ا عنتت يل، هتت،ا اقؼٌتتقا عتتىل  تتو

يعنؼتتد أ  فتت ل ا: حؾتتقع ي خيتتاج هبتت،ه اقعؼقتتدة اقٌوطؾتتي عتتـ ا ؾتتي اإل تت  قي 

ققف؟ ٕكف أوا وط يف ادديٌ اقص قح: أ  يؽق  راويف  ًؾاًم، ؿنذا فو  ؾري 

 ًتتتؾؿ  تتتؼط  دي تتتف وٓ يعنتتترب باواينتتتف إط ـتتتًو، ؿتتتنذًا  قتتتـام كتتتاى أغؿتتتي ادتتتديٌ 

بل وديتتٌ هتتمٓء اقطقاغتتػ اخلورةتتي عتتـ اقػاـتتي اقـوةقتتي،  عـتتك ذقتتؽ  حينستتق 

أفتتتتؿ ٓ يؽػتتتتاوفؿ، قؽتتتتـفؿ يضتتتتؾؾقفؿت  تتتتوذا ٓ يؽػتتتتاوفؿ هـتتتتو اقشتتتتوهد  تتتتـ 

وه،  تتو ـصتتدوا فتتؿ يعؾؿتتق  أفتتؿ ـصتتدوا ادتتؼ وأخطتتمف  تتل وا نشتتفوديت ٕ

 بوربتتتي اقعؼقتتتدة اقصتتت ق ي، وإٓ  تتتـ عؾؿتتتقا ذقتتتؽ  تتتـفؿ كٌتتت،وه كٌتتت، اقـتتتقاة وي

يؼقؿقا قف وزكًو. هدوا ا عن قي واخلقارج هؽ،ا فو   قـتػ أهتؾ اقًتـي بوقـًتٌي 

إققفؿ، ا واايديي وإ وعاة هق خري  ـ همٓء بؽ ري، وق،قؽ ؿؾتقا  تـ  تـفٍ 

أهتتتؾ اقًتتتـي واجلامعتتتي اؽػتتتري هتتتمٓء، وإكتتتام كؽنػتتتل بتتتلفؿ عتتتىل وتتت ا وعتتتىل 

عت  -وي  تـ وصتػ ا: اك ااك، وأ و إذا بدر  ـفؿ يشء  ـ اإلكؽور اق،ي يًو

ُفؿْ ﴿بؿ ؾ ـققف:  -وةؾ ًُت نَقَْؼـَنَْفو َأْكُػ ُدوا هِبَتو َوا ْت ؿفتمٓء هتؿ  [03]ملنمرل  ﴾َوَة َت

 ..-إ   وء ا:-اقؽػور. أظـ أاقً عىل اإلةوبي عـ  ماقؽ 

 ( 00: 03: 21/ 673) اهلدى والنور /
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ؼتتتده بتتتف وكعن -اٌتتتورك واعتتتوؼ-إذا  تتتؿ ً، ك تتتـ هتتت،ا  تتتو كتتتديـ ا:  ا ؾؼتتتل:

أ  كؾؼتتتوه عتتتىل   تتتؾ هتتت،ا ا عنؼتتتد اقصتتت قح  -عتتت  وةتتتؾ-ةتتتوز ػ، وكًتتتلا ا: 

 .-إ   وء ا:-اقطقى 

 .-إ   وء ا:- اقشق :

وقؽتتـ ٓ خيػتتك عتتىل فتتؾ اإلختتقا ، وعتتىل فتتؾ طوقتتى عؾتتؿ، وعتتىل  ا ؾؼتتل:

أ  أوقئتؽ اقت،يـ  -إ   توء ا:-أهؾ ه،ه اقدعقة ادتؼ اقنتل ا تنؼول عؾقفتو أ اكتو 

 ـ إ وعاة و ـ ؾريهؿ  تـ اقػتاع اقنتل اك اؿتً عتـ اإل ت ل  ي عؿق  بلفؿ

ادتتتتتؼ، ٓ خيػتتتتتك عتتتتتىل اجلؿقتتتتتع بتتتتتلفؿ  -عتتتتت  وةتتتتتؾ-وابنعتتتتتدوا عتتتتتـ ديتتتتتـ ا: 

، -ر:فتؿ ا: اعتوؼ-يؽػاوكـو، وعىل رأس  ـ يؽػاو  ابـ اقؿقي وابـ اقؼقؿ 

 وه،ه اقعؼقدة و دهو إ  يٌنً عـدهؿ يؼقـًو وـوققهو وفاروهو ودعقا اقـوس إؼ

 آعنؼود هبو، ؿػل ظـل أفؿ خياةق   ـ ا ؾي هبو، وا: أعؾؿ.

 تتو أدري  تتع أبتتق أكتتا أو -، ـؾتتً آكػتتًو -بتتورك ا: ؿقتتؽ-يف    ظتتي  اقشتتق :

: أكف ٓ لقز قـو أ  كؽػا بوقؽقل بوجلؿؾي، إكام بوقن ديد، ؿلكو  و أعؾؿ أ  -ؾريه

امعي  ؼًو، أي يؽػتاو  إ وعاة وا واايديي اقؼدا ك يؽػاو  أهؾ اقًـي واجل

أهؾ ادديٌ، أي يؽػاو  أاٌوع اقًؾػ، اق،يـ يؼققق  إكف عؾامء اقًؾػ أعؾتؿ 

وأ ؽتتؿ، أوقئتتؽ يؼققتتق :  تت،هى اقًتتؾػ أ تتؾؿ، وقؽتتـ  تت،هى اخلؾتتػ أعؾتتؿ 

،  تتع هتت،ا اقػتتورع اقؽٌتتري بتتػ اقًتتؾػ، أو  تت،هى اقًتتؾػ، أو -زعؿتتقا-وأ ؽتتؿ 
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ؿؾفؿ  تتتتتت،هى ا واايديتتتتتتي اقًتتتتتتؾػقػ، وهتتتتتتمٓء  تتتتتتـ عؾتتتتتتامء اقؽتتتتتت ل اقتتتتتت،يـ يشتتتتتت

وإ وعاة أكتو ٓ أعؾتؿ  تـفؿ أفتؿ يؽػتاو  ا نٌعتػ  ت،هى اقًتؾػ، وقؽتـ ـتد 

 يقةد خوصي يف اق  ـ إخري خوصي 

 وه،ا اق،ي عـقنف.... ا ؾؼل:

 هق ه،ا اق،ي أكو أ ًٌٌ  ـ بوب اقنقوقح وققا  ـ بوب اقنعؼقى. اقشق :

 هفف  داخؾي:

  أقػً كظا إخقاكـو ادورضيـ ـتد يقةتد أي كعؿ، ه،ا اق،ي أردت أ اقشق :

يف اقتت  ـ إختتري  تتـ يشتتند يف عداواتتف اقًتتؾػقػ أاٌتتوع اقًتتؾػ اقصتتوقح ؿق تتاج 

 تتـ بعتته إؿتتااد  تتـفؿ كؽويتتي يف هتتمٓء اؽػتتري أغؿتتي اقعؾتتامء  تتـ أاٌتتوع اقًتتؾػ 

اقصتتتوقح فتتتوبـ اقؿقتتتي وابتتتـ اقؼتتتقؿ،  تتتـ ظفتتتا قـتتتو  ـتتتف ذقتتتؽ ؿفتتتق اقؽتتتوؿا ؿعتتت ً، هتتتق 

وه،ا اقًؼوك اق،ي قؼٌف بعضفؿ ب ؼ بت اقً وك، هتق اقت،ي يعؾتـ  اقؽوؿا ؿع ً،

ؿع ً اؽػري ققا ؿؼط ابتـ اقؿقتي وابتـ ـتقؿ اجلقزيتي، بتؾ فتؾ  تـ يًتري  ًتريهتؿ، 

قؽـ اورة يداري ويامري، اورة يعؾـفو بؽؾ ـؾي  قوء وا ن ػوك بوقعؾامء عؾامء 

 اقًؾػ اقصوقح، يف   ؾ ه،ا يـطٌؼ عؾقف ه،ا ادؽؿ كعؿ.

 هق ه،ا اق،ي أ ًٌٌ أ  أذفاه. ل:ا ؾؼ

 كعؿ، ة اك ا: خري.  اقشق :
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 وإيوك. ا ؾؼل:

 هوه. اقشق :

 فوؿا.  داخؾي:

 آه. اقشق :

 خطري ه،ا ادؽؿ وا:.  داخؾي:

 ٓ  ش اقشق :

 ه،ا اقاةؾ...  داخؾي:

 ه،ا اقاةؾ... اقشق :

 بعقـف أ   داخؾي:

َا بعقـف  اقشق :  أي كعؿت ٕكف َفػ 

قؽتتـ ا ـتتو  تت،هٌـو قتتقا أ  كؽػتتا  تتـ يؽػتتا،  تتـ يؽػاكتتو، قؽتتـ هتت،ا   داخؾتتي:

 اقاةؾ هؾ أـقؿً عؾقف ادسي.

 وفقػ ٓ؟! اقشق :

 آه  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :
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 يعـل  ق  بقـؽؿ وبقـف جموقا.   داخؾي:

 .-أيضوً - و صور بقـو، بػ أخقكو و و أدري  ػ فو   عف  اقشق :

 ؾري ا ـوظاة ذي.  داخؾي:

ٓ بتتتا هتتت،ا يتتتو أختتتل يعتتتاك ادتتتؼ وحيقتتتد عـتتتف، حيتتتاك اقؽؾتتتؿ عتتتـ   :اقشتتتق

 قاوعفو،  ش  ـ اق،يـ  ٌف ،ؿ فام ـؾـو آكػًو إكف لى أ  كن اى وأ  كنعاك 

عتتىل ادؼقؼتتي  نتتك كؼتتقا قتتف: أخطتتلت أو فػتتات، هتت،ا قتتقا  تتـ هتت،ا اقـتتقع،  تتو 

 أدري، يٌدوا أكؽ  و انوبع يعـل طو واف.

اقاةتتتؾ، واقعظتتتوغؿ اقنتتتل أاتتتك هبتتتو قؽتتـت ـضتتتقي  أكتتتو وـػتتًت عتتتىل وتتت ٓت  داخؾتتتي:

 .اؽػريه

 ققا  ـ كو قي اقعؼقدة ؿؼط،  ـ  ايػ اقؽؾؿ. اقشق :

 اقؽ،ب. وـػً عىل ف ري  ـ ه،ا.  داخؾي:

 أي ه،ا...  ػ. اقشق :

 قؽـ اقؽػا.  داخؾي:

 هق عىل  ،هى  ق ف ادـػل...  داخؾي:

 آه. ا: أفرب كعؿ. اقشق :

 إيف.  داخؾي:

 ( 00: 08: 24/ 673النور /) اهلدى و
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 اجل١ُٝٗ يف ايكدِٜ ٚاحلدٜح

... عتـ فنتتوب اقتدار ل اقتتاد عتىل اجلفؿقتي، ويف ا ؼد تتي فت ل عتتـ  داخؾتي:

 اجلفؿقي... بػ اجلفؿقي... 

)هـتتتتوك طقاغتتتتػ( يف ادتتتتديٌ ـطعتتتتًو انٌـتتتتك بعتتتته أؿؽتتتتور اجلفؿقتتتتي اقشتتتتق :

فتتو ا تتاًم وٓ  تت،هًٌو، وإكتتام اؾنؼتتل يف بعتته  تتو فوكتتً اقؼديؿتتي قؽـفتتو ٓ اـنؿتتل إقق

اجلفؿقتتي اتت،هى إققتتف ؿؽتتاًا وعؼقتتدة، ؾتت ة اجلفؿقتتي ادؼقؼتتي يؾنؼتتق   تتع اقؼتتوغؾػ 

بق تتدة اققةتتقدت ٕفتتؿ ٓ يصتتػق  ا: عتت  وةتتؾ بوقصتتػوت اقنتتل ةتتوء ذفاهتتو يف 

اقؼتتتتاآ  اقؽتتتتايؿ، يـػتتتتق  عـتتتتف اقصتتتتػوت، وإذا كػتتتتقا عـتتتتف اقصتتتتػوت عطؾتتتتقه، يعـتتتتل 

 قا عؾقف بعدل اققةقد، فام يؼقا اقدهايق  كو ًو، همٓء ؾ ة اجلفؿقي. ؽؿ

دوفؿ طٌؼي  ـ اجلفؿقي يـؽاو   و  ٌؼ ذفاه آكػًو  ـ أ  ا: ع  وةتؾ ؿتقع 

حؾقـواف فؾفو، ويل ق  بام يلتح بتف عو تي ا ًتؾؿػ  تـ أفتؿ ٓ يؼصتدو  

عت  وةتؾ يف فتؾ ذقؽ ا عـك اق،ي يؼصتده أوقئتؽ اجلفؿقتي، يلت ق  بتل  ا: 

 ؽو ، ؿؽ ري  ـ اقـوس اقققل  نك اقؽنوب وك ق ذقؽ  ـ ي يدر قا اقعؼقتدة 

اإل تتت  قي اقصتتت ق ي، يؼققتتتق  هبتتت،ه اقؽؾؿتتتي، ويـػتتتق  أيضتتتًو عتتتـ ا: عتتت  وةتتتؾ 

صػوت أخاى ف رية،  ـفو    ً يؼققق  عىل اقاؾؿ  ـ اليح اقؼتاآ  بؼققتف عت  
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ك َاْؽؾِت ﴿وةؾ:  َؿ ا: ُ ُ ق َت ، يؼققتق  بتل  ا: ٓ يتنؽؾؿ، هت،ا [063]ملنسرا: ﴾قاًم َوَفؾ 

 تتـ عؼقتتدة اجلفؿقتتي، وواؿؼفتتؿ عتتىل ذقتتؽ ا عن قتتي فؾفتتؿ، ؿو عن قتتي يلتت ق  

بلكتتف قتتقا  تتـ صتتػوت ا: اقؽتت ل، وهتت،ا  تتٌى هتت،ا اإلكؽتتور  تتدي ًو وـتتدياًم، هتتق 

اًتتتؾقط اقعؼتتتقا فتتتام أوت آكػتتتًو إؼ أ تتتقر ؾقٌقتتتي وعتتتوي اقغقتتتقب هتتتق ا: اٌتتتورك 

اعتتوؼ، ؿتت  لتتقز ك تتـ أ  كؽقتتػ صتتػوت ا: عتت  وةتتؾ بوقؽقػقتتي اقنتتل يعاؿفتتو و

بعضـو  ـ بعه،    ً: اقؽ ل، ك ـ اقؽ ل كعاؿف، ٓ بد  ـ ةفوز  عاوك هق 

اقػتتؿ، هتتق اقؾًتتو ، هتتق ادؾتتؼ، هتتق إ تتـو ، أرضاس، إذا كؼتت  يشء  تتـ هتت،ه 

ؿؾام هؿ بقنصقروا  أٓت اقنل خؾؼفو ا: يف اإلكًو  صور اقؽ ل ؾري طٌقعل،

أ  ا: فؾتتؿ  ق تتك اؽؾتتقاًم، يـنؼتتؾ اصتتقرهؿ قؾؿ ؾتتقع إؼ اخلتتوقؼ، ويًتتنـنسقا 

 تـ ذقتؽ أ  ا: يتنؽؾؿ بؾفتتوة.. بؾًتو .. بتلرضاس.. وهتت،ا طٌعتًو اشتٌقف، واقنشتتٌقف 

بوطتتؾ، ؿتتام قتت ل  ـتتف اقٌوطتتؾ ؿفتتق بوطتتؾ،  ؼتتد وت يؼقؿقفتتو هتتل يف إصتتؾ عتتىل 

قفو ع يل وـصقرا، وه،ا اق،ي يٌـق  عؾقف وك ةاك هور خقوا، يؿ يٌـق  عؾ

 اعطقؾ اقـصقص اقؼاآكقي، وإ وديٌ اقـٌقيي.

ربـتتتو عتتت  وةتتتؾ ب ؽؿنتتتف اقٌوقغتتتي خؾتتتؼ ،تتت،ا اقٌؽتتت يف هتتت،ا اقعلتتت آقتتتي صتتتامء 

بؽتتامء، وهتتق ا ًتتسؾي،  تتـ ـٌتتؾ صتتـدوع اقًتتؿع بنعاؿقكتتف يتتنؽؾؿ بؽتت ل عتتايب 

و اإلكًو ، ؿو: ع  وةتؾ  ٌػ، وققا هـوك يشء  ـ ه،ه أٓت اقنل ينؽؾؿ هب

اق،ي خؾؼ ه،ا اجلفوز ةو د، قتقا بنكًتو ، واإلكًتو  فتام كعؾتؿ مجقعتًو  ػضتؾ 
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ِا ﴿عتتتتىل ا  ؾقـتتتتوت فؾفتتتتو،  رَبى َواْقٌَْ تتتت ْؾـَتتتتوُهْؿ يِف اْقتتتت ل آَدَل َوَ:َ
ْ ـَتتتتو َبـِتتتت ْد َفا  َوَقَؼتتتت

ـَ  ـَوُهْؿ ِ  ـْ ْؾـَوُهْؿ َعىَل َف رٍِي ِ    َوَرَز قىٌَوِت َوَؿض  ، [01]مإلسيم: ﴾ـْ َخَؾْؼـَو َاْػِضقً  اقط 

ه،ا اجلفوز إصؿ إبؽؿ ينؽؾؿ بدو   و يؽق  قف اؾؽ أٓت، ااى! ربـو عت  

ف ور تتتؾف بتتتدو  أ  يشء ٓ يًتتتنطقع أ  يتتتنؽؾؿ  تتتع أكٌقوغتتتوةتتتؾ اقؼتتتودر عتتتىل فتتتؾ 

كنصتتتقر ك تتتـ اصتتتقر ا عن قتتتي، أ  اإلكًتتتو  يتتتنؽؾؿ بق تتتوغؾ، ؿتتتنذًا ربـتتتو ٓ بتتتد أ  

،ا وفتت،ا..  و تتوهت وقتت،قؽ يؼتتقا عتت  وةتتؾ يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ مجعتتًو يؽتتق  قتتف فتت

بتتتتػ  تتتتو يؼتتتتقا اقعؾتتتتامء اإليٌتتتتوت قصتتتتػوت ا:، واـ َيتتتتو ،تتتت،ه اقصتتتتػوت أ  اشتتتتوبف 

ِؿقُع ﴿صػوت ا  ؾقـوت، ؿقؼقا  تٌ وكف واعتوؼ:  ً ت َق اق ٌء َوهُت ِف يَشْ
قَْا َفِؿ ْؾِت قَت

 .[00]ملشويى ﴾اقٌَِصريُ 

 عن قي وبعه ا نشٌفػ هبؿ ـدياًم و دي ًو،  ـ اقعسقى أكؽ ااى همٓء ا

 يؼققق : ا:  ؿقع وبصري.

طقتتى، فتتام أيٌتتنؿ صتتػي اقًتتؿع واقٌلتت و تتو ـؾتتنؿ ٓزل يؽتتق  قتتف  دـتتي وٓزل 

يؽق  قف أةػو ، وٓزل يؽق  قف عػ اإلكًتو ،  تو ـؾتنؿ يشء  تـ ذقتؽ أطؾؼتنؿ، 

ِؿقُع اقٌَِصريُ ﴿ـوا اعوؼ:   ً ،قؽ ـققتقا عتـ فت ل ا: عت  ، ف[00]ملشويى ﴾َوُهَق اق

ءٌ ﴿وةتتؾ:  ِف يَشْ
قَْا َفِؿ ْؾِتت واـنفتتل اقؼضتتقي،  تتع ذقتتؽ بعتته  تتـ  [00]ملشررويى ﴾َقتت

ِؿقُع ﴿طتتتاد اقػتتتاار  تتتـ اقنشتتتٌقف بوقنعطقتتتؾ، ةتتتوء إؼ هتتت،ه أيتتتي كػًتتتفو:  تتت  ً َق اق َوُهتتت
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، ؿـػتك أ  يؽتق  قتف  تؿع، وكػتك أ  يؽتق  قتف بلت، ب ستي [00]ملشويى ﴾اقٌَِصريُ 

 ف بل، واإلكًو  قف  ؿع، وه،ا اشٌقف.  ٌ و  ا:!أ  اإلكًو  ق

أةوهبؿ أهؾ اإليٌوت  ـ أهؾ اقًتـي واجلامعتي، إذا أكتنؿ طتاداؿ أ  اـػتقا عتـ 

ا: فتتتتؾ اقصتتتتػوت اقنتتتتل أيٌنفتتتتو قـػًتتتتف،  ستتتتاد آ تتتترتاك يف آ تتتتؿ، وقتتتتقا يف 

 ادؼقؼي، إذًا: ـقققا فام ـوا ؾ ة اقصتقؿقي: ٓ وةتقدا ، إكتام هتق وةتقد وا تدت

ٓ  عتتتتتتتتدو ػ؟ طٌعتتتتتتتتًو إ  أ  يًتتتتتتتتلا بعضتتتتتتتتـو اقتتتتتتتتٌعه: ك تتتتتتتتـ  قةتتتتتتتتقديـ و

  قةقديـ.

ا:  قةتتقد أو  عتتدول؟ ا:  قةتتقد هتتق  قةتتقد ووةتتقده ادتتؼ فتتام ـؾـتتو  تتـ 

 ـٌؾ.

ؿتتنذًا: صتتور هـتتو ا تترتاك بقةتتقد ا: ووةتتقد اإلكًتتو ، اـؽتتاوا إذًا وةتتقد ا:، 

ؾؿتتي  تتؼ ايٌنتتقا عؾقفتتو، وختاةتتقا  تتـ ا شتتوفؾ فؾفتتو، ٓ وةتتقد ؾتتري وةقدكتتو، ف

 وةقده ؾري وةقدكو، صػواف ؾري صػواـو، واكنفً ا شؽؾي.

ؿـؼقا: ف  ف ققا فؽ  ـو، بله ققًف فٌلكو،  ؿعف، فؾ  و أيًٌ ا: ع  

وةتتؾ قتتف  تتـ صتتػوت هتتل ٓ اشتتٌف صتتػوت ا  ؾقـتتوت، فتتام يف أيتتي اقًتتوبؼي: 

ِؿقُع اقٌَِص ﴿  ً ٌء َوُهَق اق ِف يَشْ
 .[00]ملشويى ﴾ريُ َققَْا َفِؿ ْؾِ

إذًا: ةفؿقي اقعل ادورض هؿ اق،يـ يؾنؼتق   تع اجلفؿقتي إوقتػ يف إكؽتور 

بعتته صتتػوت ا:، أوقئتتؽ كػتتقا صتتػوت ا: فؾفتتو، هتتمٓء يشتترتفق   تتع اجلفؿقتتي 
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اقؼديؿي، يف إكؽور بعه اقصػوت بو ؿ اقنـ يف، قؽتـ  ؼقؼتي اقنـ يتف أ  ك ٌتً : 

ػ ودو  اشتتٌقف، وهبتت،ه ا ـو تتٌي يؼتتقا ابتتـ عتت  وةتتؾ  تتو أيٌنتتف قـػًتتف دو  اؽققتت

 اقؼقؿ اجلقزيي ر:ف ا: فؾؿي  ؼ وهل:

لالعلمممال مممقالارل مممقال  ممم ل 

 

 

 

ل ممقالالامم قيسللممتمليقل    مم  

لمقلالعلالنابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم الريممال ه ل  تمم  

ل لكاللراللج دلالاماق لرناتامق

ل

لحمما املمممتلال عوتممشلرال  ممبت  

ل قؿتًو  تـ اقنشتٌقف واقنعطقتؾ، هت،ا  ت،هى ا عن قتي اقت،يـ هتؿ ؿـػل اقصتػوت خ

ؿاع  ـ اجلفؿقي، و ،هى بعته ا عتورصيـ اققتقل  تـ يؾنؼتق   تع أوقئتؽ يف 

 بعه  و أكؽاوا  ـ اقصػوت.

وحييتتتين أيضتتتًو يف هتتت،ه ا ـو تتتٌي ـصتتتي وـعتتتً قشتتتق  اإل تتت ل ابتتتـ اقؿقتتتي  

 إ وطنتتتتي بعؾتتتتؿ اقؽنتتتتوب ر:تتتتف ا: يف ز وكتتتتف، وادؼقؼتتتتي أكتتتتف فتتتتو  عو تتتتًو ؿتتتت،ًا يف

واقًـي، زاغتد  عاؿنتف بعؼوغتد اقػتاع ا  وقػتي بتام ؿتقفؿ اقػ  تػي اقت،يـ يـؽتاو  

اقؽاغع، ؿؽو   ـ   ايوه اقشسوعي اقنل ـؾام اقةتد  تع إ تػ يف أهتؾ اقعؾتؿ، 

ؿشتتتتؽقه إؼ اقتتتتقايل يف د شتتتتؼ يق ئتتتت،ت بتتتتل  هتتتت،ه يعنؼتتتتد فتتتت،ا.. وفتتتت،ا، يا قكتتتتف 

جمؾتا  ـتوظاة، ؿًتؿع إ تري  تـ فتؾ  تـ اقشتق   بوقنشٌقف، ؿعؼد قتف  تع اقشتققخ

واجلامعي، اجلامعي يـؽاو  بعته اقصتػوت  ـفتو: أ  يؽتق  ا: عت  وةتؾ ؿتقع 

حؾقـواتتتف. و تتتؿع  تتتـ اقشتتتق  آيتتتوت ف تتترية ذفاكتتتو ك تتتـ آكػتتتًو بعضتتتفو، و تتتو ذفتتتا 
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 ديٌ يعاك عـد عؾامء ادديٌ ب ديٌ اجلوريي، وهت،ا ادتديٌ رواه اإل تول 

ف، واإل تتتول أ:تتتد يف  ًتتتـده، ئتتتٕربعتتتي فتتتام اعؾؿتتتق  يف  قط وقتتتؽ  تتتـ إغؿتتتي ا

واإل تتول  ًتتؾؿ يف صتت ق ف بوقًتتـد اقصتت قح عتتـ رةتتؾ... ) صتتؾ هـتتو اكؼطتتوع 

 صقيت(

ُث عتتام وـتتع قتتف يف أوا إ تت  ف، ـتتوا: صتتؾقً وراء  تتدى ؿقؼتتقا  عوويتتي هتت،ا حُيَ

يق ًو، ؿعطا رةؾ بسوكٌل، ؿؼؾً قف: يا:تؽ ا: وهتق يصتغ، ـتوا:  ¢اقـٌل 

ظتتتتاوا إيل هؽتتتت،ا.. ؿؼؾتتتتً: وا يؽتتتتؾ أ قتتتتوه! واقاةتتتتوا يصتتتتؾق ، وا يؽتتتتؾ أ قتتتتوه ؿـ

 وقؽؿ اـظاو  إيل؟ هق  ديٌ عفد بوإل  ل، ققا  نعؾؿ أ ؽول اقصت ة فتام 

يـٌغتتل، ؿؿتتش داري هتتق أ  اقؽتت ل يف اقصتت ة يػًتتدهو ويٌطؾفتتو، وقتت،قؽ صتتوح 

 تتوذا عؿؾتتً بعتودة إعتتااب، ورؿتتع عؼرياتتف، وا يؽتتؾ أ قتتوه،  تتوقؽؿ اـظتتاو  إيل، 

أكتو  عؽتتؿ، اجلامعتتي ييتبق  عتتىل أؿ تتوذهؿ اًتؽقنًو قتتف، بتت   تؽ اقاةتتؾ صتتىل 

و و درى فقػ صىل، يايد أ  يعاك  تو هتق ذكٌتف، قؽتـ بت   تؽ بصتػي عو تي أكتف 

ؿفتتؿ أ  اجلامعتتي  تتتو عتتو ؾقه هتت،ه ا عو ؾتتتي إٓ أكتتف حطتتس، وقتتت،قؽ هتتق ينصتتتقر 

عؾ بتف، وإذا بتف يػتوةس فتام أ  أ  ه،ا اقـٌل اقت،ي يصتىل خؾػتف، اتاى  توذا  تقػ

اقصت ة  ¢هق إ تا اقطٌقعتل  تـ اقا تقا عؾقتف اقًت ل، ؿؾتام ـهت ر تقا ا: 

أـٌتتؾ إيل، ؿتتتق ا:  تتتو ـفتتاين، وٓ ففتتتاين، وٓ رضبـتتتل، وٓ  تتنؿـل، وإكتتتام ـتتتوا 

يل: إكتتتام هتتت،ه صتتت ة ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتو  تتتـ فتتت ل اقـتتتوس، إكتتتام هتتتل اًتتتٌقح واؽٌتتتري 
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 تتد  ـتتو عـتتد و ؾ يشء ؿعؾتتف  عتتف، وٓ  تتؽ أ  اققاوذفتتا واتت وة قؾؼتتاآ . هتت،ا فتت

ري  قـفاه و تقؼفاه، وإذا  ع رةؾ فٌري، ينصقر أ  ه،ا اقؽٌ يٌدو أكف أخطل خطلً 

ًَ َؿظ تو ﴿ػاوض واق غؼ بوقا تقا، فتام ـتوا اعتوؼ: ا بام هق  بف يػوةل ْق ُفـْت َوقَت

ـْ َ ْققِتتتتَؽ 
قا ِ تتتت تتتت ذا بتتتتف ي يتتتتا  ـتتتتف إٓ ، وإ[011]آل عمرررريم  ﴾َؾؾِتتتتقَظ اْقَؼْؾتتتتِى ْٓكَػض 

إؼ  «ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتتو يشء  تتتـ فتتت ل اقـتتتتوس..»اقنعؾتتتقؿ، وفلكتتتف ي يصتتتتـع  تتتقئًو: 

 آخاه.

يؾؼل    بلكف ب وةي إؼ أ  ينعؾؿ، ؿلخ،ؿؾام رأى ه،ا اقؾطػ، وهق يشعا أ

يتتو »اقًتتماا عتتىل اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل، بعتتد اقًتتماا، واقا تتقا لقٌتتف، ؿؼتتوا: 

ـسؿػ اقعتااؿػ ا ًتؿق  اقٌصتورة، ا  «يلاق  اقؽفو  ر قا ا:! إ   ـو أـقا وً 

 . اقؽ ل  قة  و ف  عاوك عـد اقعؾامء.«ؿ  الاقهؿ»ـوا: 

 اخلط يعـل: رضب اقا ؾ. «يو ر قا ا:! إ   ـو أـقا ًو خيطق »ـوا: 

ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط ؿؿتتـ واؿتتؼ خطتتف خطفتتؿ »ؿؼتتوا عؾقتتف اقًتت ل: 

 ء بوقنعؾقؼ بو  وا.ه،ا يًؿقف اقعؾام «ؿ،افو

 ا ؼصقد بوخلط  ش  ػفقل؟.. فؾؿي خط.  داخؾي:

ػ يًتتنعؿؾقا ـسؿتتاقا تتؾ يتتو أ تتنوذي، يؽنٌتتقا عتتىل اقا تتؾ، بعتته ا  اقشتتق :

 اقا ؾ فق قطي ب عؿفؿ ٓفنشوك ا غقٌوت، أٓ يقةد عـدفؿ ه،ا اقكء؟
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  عاوك.. اقٌصورة...  داخؾي:

 قطايؼي؟فو  أ د إكٌقوء يًنعؿؾ ه،ه ا  داخؾي:

  آاقؽ بوقؽ ل. اقشق :

ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط، »: «يؼتتقا اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل ،تت،ا اقًتتوغؾ»

ـؾً آخا  و ـؾً: إ  هت،ا يًتؿقه اقعؾتامء بتوقنعؾقؼ  «ؿؿـ واؿؼ خطف خطف ؿ،اك

بو  وا، أي: إ  ا: ع  وةؾ فو  ـد ةعتؾ قـٌتل  تـ إكٌقتوء اقًتوبؼػ اقيتب 

اقق تتوغؾ اخلوصتتي بتتف ٓفنشتتوك بعتته ا غقٌتتوتت قتت،قؽ  عتتىل اقا تتؾ و تتقؾي  تتـ

ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل ،تت،ا اقًتتوغؾ،  تتو ـتتوا قتتف إ  ؿقـتتو أـقا تتًو خيطتتق ، فتتو  ةقابتتف: 

أي:  «ذاك ؿتتت،اك فـتتد فتتتو  كٌتتتل  تتـ إكٌقتتتوء خيتتتط، ؿؿتتـ واؿتتتؼ خطتتتف  تتـؽؿ خطتتت»

 صقى، قؽـ ه،ا اعؾقؼ بو  وا، ه،ا  ًن قؾت ٕ  اؾؽ فوكً  عس ة قت،قؽ 

 اقـٌل.

اقنطتتتري:  «يتتتو ر تتتقا ا:! إ   ـتتتو أـقا تتتًو ينطتتتريو ، ـتتتوا: ؿتتت  يصتتتدكؽؿ»ـتتتوا: 

ٓ »اقنشوؤل،  عاوك ه،ا، واقنشوؤل اققتقل بتوقاؾؿ  تـ أ  اإل ت ل أبطؾتف وـتوا: 

ؿنستتتد ف تتتري  تتتـ ا ًتتتؾؿػ بًتتتٌى إؾتتتااـفؿ يف ةفؾفتتتؿ ينطتتتريوا، خوصتتتي   «طتتترية

خوا اقصوبق   و بقسقز يقل اقـًوء  ـفـ، يعـل إكف اقغًقؾ يقل ف،ا  و بقسقز، إد

فتت،ا، هتت،ه خااؿتتوت ف تترية وف تترية ةتتدًا، هتت،ا فؾتتف اطتتري ٓ لتتقز يف اإل تت ل، ٓ 

 طرية يف اإل  ل.
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 ـوا : إ   ـو أـقا ًو ينطريو  ـوا:

ةقاب يف  ـنفك ادؽؿي واقؾطػ وعدل اقن ،يا واقنضققؼ  «ؿ  يصدكؽؿ»

ري ةتتتدًا بتتتػ  تتتو ـوقتتتف عؾقتتتف عتتتىل اقـتتتوست ٕكتتتف ٓ يؼتتتقا: ٓ انطتتتريوا، يف ؿتتتاع فٌتتت

وبتتػ  تتو قتتق فتتو  اقؼتتقا: ٓ انطتتريوا، قتتق ـتتوا ٓ انطتتريوا   «ٓ يصتتدكؽؿ»اقًتت ل: 

َعَفو﴿اؽؾقػ بام ٓ يطوع، وا: يؼقا:  ٓ  ُو ْت و إِ ًً ، [286]ملبقري  ﴾ٓ ُيَؽؾىُػ ا: ُ َكْػ

 قؽـ فؾػفؿ بام يطقؼق .

وهؾقتتتتي  تتتتـ خااؿتتتتوهتؿ أصتتتتؾ فؾؿتتتتي اقنطتتتتري  شتتتتنؼي  تتتتـ اقطتتتتري، وفتتتتوكقا يف اجل

و  وؿوهتؿ، فتو  أ تدهؿ إذا عت ل عتىل  تػا، وختاج  تـ داره ٓ بتد  تو يصتودؿف 

طري، ه،ا اقطري ادققا  إذا طور يؿقـتًو، ؿوقًتػا  قؿتق  يف زعتؿ هت،ا اإلكًتو ، يتو 

 ااى أَيام... ه،ا اإلكًو  وٓ ذاك... 

 تو يتدري، إذا ؾ:  توذا طتات يؿقـتًو ئإذا طور ه،ا اقطري وهتق اقطتري كػًتف قتق  ت

 طور يؿقـًو ؿًػاه  قؿق ، وإذا طور  امًٓ ؿًػاه  شمول. ه،ه عودة اجلوهؾقي.

طتتور  تتاما يعتتقد إؼ بقنتتف فتتؾ اقن طتتقط اقتت،ي ووتتعف يف هتت،ا اقًتتػا يٌطتتؾ  

بؿستتاد طتتريا  اقطتتري  تتامًٓ ويًتتورًا، ؿوقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أبطتتؾ هتت،ه اقطتترية، 

لة دو  اػؽتري، دو  ختطتقط، قؽتـ قؽـ  و أبطؾفو فكء يصدر  ـ اإلكًتو  ؿست

 أبطؾ اقنسووب  ع اقطرية، ؿؼوا: ٓ يصدكؽؿ.
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   ً إكًو  أيضًو ع ل عىل  ػا، خاج  ـ بقنف آخ، اقشـطي  عف.. إؼ آخاه، 

وإذا بقا تتد ينشتتوةا  تتع  تت   آختتا، ؿقؼتتقا قتتف: ا: ٓ يقؿؼتتؽ.  تتل طتتؼ يف 

اب اقا قا ٓ ياةتع، أذكف، ينشوءل  ـفو، وياةع، قؽـ قق فو   ًؾؿ  نلدب بآد

فؾؿي ةوءت عتىل اقطتويا   تؾ ذاك اقطتري،  تو هتق اليريهتو؟ قتقا ،تو اتليري، قت،قؽ 

ل، ٓ انستووب ؤ، ؿلكتً  تؿعً فؾؿتي  ـفتو اشتو«ٓ يصتدكؽؿ»ـوا عؾقتف اقًت ل: 

 عفتتو، فقكتتؽ اشتتوء  تتً ٕوا وهؾتتي  تتو عؾقتتؽ  ماختت،ة، قؽتتـ إذا  ووبتتً  عفتتو 

 ؿفـو اليت ا ماخ،ة.

يتتتو ر تتتقا ا:! عـتتتدي ةوريتتتي ااعتتتك ؾتتتـاًم يل يف »وهد: ـتتتوا: وأ  يتتتليت اقشتتت

اؿتترتس اقتت،غى  تتو  تتوء ا:  تتـ ؾتتـؿ هتت،ا  «اقتت،غى يق تتًو عتتىل ؾـؿتتل ود، ؿًتتطُ تت أُ 

 اقاةؾ.

أيتتتـ فـنتتتل   «وأكتتتو بؽتتت أؾضتتتى فتتتام يغضتتتى اقٌؽتتت، ؿصتتتؽؽنفو صتتتؽي»ـتتتوا: 

ؾوؿؾي.. كوغؿي.. إؼ آخاه،  نك  تطو اقت،غى عتىل ؾـؿتل، طٌعتًو هتق صتؽفو هت،ه 

فلكتتف يؼتتقا:   «وعتتغ عنتتؼ رـٌتتي»اقصتتؽي يتتؿ كتتدل، قتت،قؽ يؼتتقا يف كتتول  تتماقف: 

ؿؾتتتام ةتتتوءت ـتتتوا ،تتتو عؾقتتتف اقصتتت ة   «اغتتتً هبتتتو »أعنؼفتتتو لتتتقز يل فػتتتورة، ـتتتوا: 

أيـ ا:؟ ـوقً: يف اقًامء، ـوا ،و:  ـ أكو؟ ـوقً: أكً ر تقا ا:. »واقً ل: 

 .«ـوا قًقدهو: اعنؼفو ؿنفو  م ـي
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ـْ يِف ﴿ؾتتتتتؿ: عاؿتتتتتً رهبتتتتتو يف اقًتتتتتامء فتتتتتام ـتتتتتوا: يؼتتتتتقا أهتتتتتؾ اقع َأَأِ ـتتتتتُنْؿ َ تتتتت

 
ِ
اَمء تت  ً إؼ آختتا أيتتي اقنتتل ذفاكوهتتو آكػتتًو، وعاؿتتً أ  بؿتتدًا عٌتتده  [06]ململرر  ﴾اق

ؿعنؼتؽ إيوهتو   «اعنؼفتو»ور ققف يف إرض، ؿشفد ،و بوإليام ، وـوا قًتقدهو: 

 وؿوء قـ،رك أ  اعنؼ رـٌي.

ع جمؾتتتا آخنٌتتتور وا ـوـشتتتي وا ـتتتوظاة، اقشتتتوهد أ  يف ـصتتتي ابتتتـ اقؿقتتتي  تتت

ؿ،فا ابـ اقؿقي  ـ ه،ه إ وديٌ  و  توء ا:،  ـفتو ادتديٌ اقت،ي هتق وادؿتد 

اقاا:ق  يا:فؿ اقا:ـ، ار:تقا  تـ »ا: ٓ ي اا  وغعًو عىل أقًـي اقـوس: 

 .«يف إرض يا:ؽؿ  ـ يف اقًامء

ـتتوا ابتتـ اقؼتتقؿ يف اقشتتعا   تتؿع فتت ل ابتتـ اقؿقتتي ـتتوا ا:، ـتتوا ر تتققف،  تت ؾام

 اقًوبؼ:

لالعلمممال مممقالارل مممقال  ممم ل 

 

 

 

ل ممقالالامم قيسللممتمليقل    مم  

لمقلالعلالنابكلللخالفل ماقةس 

ل

ليممالالو مم الريممال ه ل  تمم  

ل لكاللراللج دلالاماق لرناتامق

ل

لحمما املمممتلال عوتممشلرال  ممبت  

 تو ا شتوغ ،  ؿع ابـ اقؿقتف ي ٌتً وةتقد ا:، وأكتف ؿتقع ا  ؾقـتوت فؾفتو، أل

ؿنذا ـقؾ ،ؿ: أيـ ا:؟! ـوققا: ٓ كدري. ؿتامذا فتو  ةتقاب إ تري اقعوـتؾ، ـتوا: 

 همٓء ـقل أووعقا رهبؿ.
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ؿع ً: ربـو اق،ي خؾؼ اقؽق  وفو  ا: فام ةوء يف  ديٌ عؿاا  بـ  صػ 

بتام ؿقتف  تـ  «فو  ا: وٓ يشء  عف، يتؿ خؾتؼ هت،ا اقؽتق »يف ص قح اقٌ وري: 

أروػ  ـ ةٌوا  تـ وديتو ،  تـ   غؽتي،  تـ ةتـ،  تـ إكتا،  تـ   اموات  ـ

دواب، فقػ ٓ يدرو  أيـ ا:، وأيوت وإ وديٌ  نتقاااة، فؾفتو عتىل أ  ا: 

عتتتت  وةتتتتؾ ؿتتتتقع ا  ؾقـتتتتوت فؾفتتتتو، وقتتتت،قؽ فتتتتو   تتتتـ أوراد ا ًتتتتؾؿ إذا ووتتتتع 

 ةٌفنف  وةدًا قابف أ  يعظؿف ويؼقا:  ٌ و  ريب إعىل.

َؽ إَْعىَل اْ َؿ رَ  َ ٌىِح ﴿ ،  ـ اقًـي إذا اإلكًتو   تؿع هت،ه أيتي [0]مألعلى ﴾بى

اتتتتنىل أ  يؼتتتتقا:  تتتتٌ و  ريب إعتتتتىلت ٕ  ا: أ تتتتا يف أيتتتتي أ  يؼتتتتقا أ تتتتدكو: 

 تتٌ و  ريب إعتتىل، ؿؾتتام  تتؿع ا ـتتوظاة ذقتتؽ إ تتري اقعوـتتؾ، اقتت،ي ـتتوس بتتػ 

 ا رهبؿ.اقشق   ـ ةفي وا شوي   ـ ةفي أخاى، ـوا: همٓء ـقل أووعق

ؿعتتتت ً، هتتتت،ه  ؼقؼتتتتي كًتتتتؿعفو اققتتتتقل، وكؾؿًتتتتفو  تتتتا اققتتتتد، إ تتتتو أ  يؼتتتتقا: ٓ 

كتتتتدري، وينٌتتتتع هتتتت،ا اقـػتتتتل إكؽتتتتور اقًتتتتماا اقصتتتتودر  تتتتـ اقا تتتتقا، اقا تتتتقا ـتتتتوا 

ؿتتؤ  كًتتؿع إكؽتتور اقًتتماا اقصتتودر  تتـ اقا تتقا، ؿضتت ً أ    «أيتتـ ا:»قؾسوريتتي: 

اقا تقا عؾقتف اقًت ل ،تو يؼاوا اجلقاب اقصودر  ـ اجلوريي، واق،ي عؾقتف  تفد 

 بوإليام ، وبـوء عىل ذقؽ أ ا  قدهو بل  يعنؼفو.

اقـوس اقققل إ تو أ  يؼققتقا  ؼقؼتي أ  ا: يف فتؾ  ؽتو ، وهتمٓء هتؿ اجلفؿقتي 

وبعه ا عن قي، وإ و أ  يؼقققا ةقاب عـ  ماا اقا قا قؾسوريي: أيـ ا:! ٓ 
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ؼتتف وعؾتتؿ اقـ تتق عتتىل كتتدري، وأكتتو  تتؿعً أ تتد اخلطٌتتوء  تتـ در تتً عؾقتتف اقػ

ا ـتترب، ويف  ًتتسد إذا فتتو  ؿتتقؽؿ أ تتد يعتتاك د شتتؼ ةقتتدًا، ا تتؿف ةتتو ع اقرتبتتي 

يف اقعؼقٌي،  ؿعنف يؼقا: ا: ٓ ؿقع وٓ  ً وٓ يؿػ وٓ يًور وٓ أ ول وٓ 

 خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةف.

كًو وأكو أـقا يو مجوعي وأظـ  نميدوكـل مجقعًو: قتق ـقتؾ ٕؿصتح اقعتاب قًتو

صػ قـو ا عدول اق،ي ٓ وةقد قف،  و و عنف اقؾغي اقعابقتي اقػصتق ي فؾفتو أ  

يصػ ا عدول بؿ ؾ  و وصػ هت،ا اقشتق  وهت،ا  تش... هت،ا  نؾؼقتف  تـ فنتى، 

بؿ ؾ  و وصػ هت،ا اقشتق  ربتف،  قتٌ ـتوا: ٓ ؿتقع، وٓ  تً، وٓ يؿتػ، وٓ 

 ه،ا هق اقعدل يو مجوعي. يًور، ٓ أ ول، وٓ خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةف،

بعه اقػ  ػي وغ ًو عىل إبوقي فام يؼتوا، يؼققتقا: ٓ  نصتؾ بتف وٓ  ـػصت ً 

 عـف.

إذًا: ه،ا هق ا عدول، ه،ه و دة اققةقد ؿع ً، قؽـ ؾ ة اقصتقؿقي يعؾـقهتو 

 رصحيي، ٓ هق إٓ هق.

فؾ  و اتااه بعقـتؽ ؿفتق ا:، قؽتـ كتوس آختاو  عتىل طايؼتي اقؾتػ واقتدورا ، 

ويصتتؾقا ويصتتق قا، قؽتتـ هتت،ا  تتو اتتليا بتتف  تتـ  ـطتتؼ اقػ  تتػي، و تتو ا تتنطوعقا 

بًٌى ةفؾفؿ بؽنوب ا:، وب ديٌ ر قا ا:، أ  يادوا ذقتؽ   تؾ  تو  تؿعنؿ 
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 تتتـ فتتت ل عٌتتتد ا: بتتتـ ا ٌتتتورك: ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ ؿتتتقع عا تتتف ب،ااتتتف، بتتتوغـ  تتتـ 

 خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

ف ا:  تع ا شتوي ، وادتوفؿ فتام اعؾؿتق  ؿف،ه ـصي وـعً ٓبتـ اقؿقتي ر:ت

أؾؾى ادؽتول قتقا عـتدهؿ عؾتؿ، قؽتـ ا ػتاوض ؿتقفؿ أ  يؽتق  عـتدهؿ عؼتؾ 

بو عـك اقؼقويس، يؿقت وا اقصتقاب  تـ اخلطتل، ؿفتق بعؼؾتف وؿطااتف اقًتؾقؿي ـتوا 

 عـ ا شوي  أهؾ اقعؾؿ: همٓء ـقل أووعقا رهبؿ. ؿع ً ف ل ص قح.

 : .. ( 36:  13/ 69) اهلدى والنور /
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 اخلٛارج ٚايتهفريٜني
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 حهِ اخلزٚج ع٢ً احلهاّ

ب ا   َ و و  ٌؼ يؿؽــو أ  كسقى عـ بعه  و يف اقًماا وهق: هؾ يُ  اقشق :

 عىل  ـ يٌويع ذقؽ ادوفؿ؟

اجلتتتتتقاب ينضتتتتتح  تتتتتو  تتتتتٌؼ، أوًٓ: إذا فتتتتتو  ذقتتتتتؽ ادتتتتتوفؿ بقيتتتتتع  تتتتتـ عو تتتتتي 

يؼتوا: ٓ ةتقد إٓ بتو قةقد،  ا ًؾؿػ، أي أهتؾ  تقراهؿ، وقتق يف  تدود فتام

وؿفؿ ا ؼصقد  ـ ه،ه اقؽؾؿتي، ؿ قـئت، ٓ ا ايتى عتىل  تـ يٌتويع هت،ا ادتوفؿ، 

بؾ اقن ايتى يـصتى عتىل  تـ ين ؾتػ وقؽتـ أؤفتد بتل  هت،ه اقٌقعتي اقنتل ٓ ي تاب 

اقنتتل لؿتتع عؾقفتتو أهتتؾ  اقٌقعتي لعتىل  تتـ بتتويع وي تتاب  تـ ختؾتتػ عتتـ اقٌقعتتي، هتت

وؿتتي، قتتقا يف بؾتتد وا تتد، وإكتتام يف بتت د اإل تت ل  تتـ ا ًتتؾؿػ ف ادتتؾ واقعؼتتد

وإٓ ؿًننعدد اقٌقعي وينعدد ادؽول، و نؼع اقػقى بػ اقدوا اإل   قي إؼ 

أ  يصتتتؾ إ تتتا أ  يؼواتتتؾ بعضتتتفؿ بعضتتتًو، فتتتام هتتتق اققاـتتتع كو تتتًو يف اجلامعتتتوت 

ا ن  بتتتي، ؿؽتتتؾ مجوعتتتي ،تتتو رأي، وفتتتؾ مجوعتتتي اٌتتتويع رغقًتتتفو، و قـتتت،اك يؼتتتع 

ع وآؿرتاع واقندابا واقنٌوؾه فام هق  شوهد اققتقل، وهت،ه اقنؽتن ت آكشؼو

وهتت،ه اقن  بتتوت هتتل  ؽق تتوت  صتتغاة، كنصتتقر أكتتف إذا ـو تتً هـتتوك  ؽق تتوت 

عىل رؤو فو  ؽول فؾفؿ بقيعقا  ـ ـٌؾ أهؾ اؾؽ ا ـطؼي أو ذقؽ اإلـؾقؿ ب  
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هتمٓء  ؽ أ  ا صقٌي  نؽق  أفرب  ـ  صقٌي اعدد إ  اب و ٌويعي رؤوس 

إ  اب، ق،قؽ ؿـ ـ كؼقا  ـ بويع ب،قؽ اقؽط ؿفق ا صقى، و ـ ختؾػ 

ؿفق اق،ي خاج عـ اجلامعي، ؿؾتقا اجلامعتي هت،ه اقؾػظتي اقنتل ةتوءت يف ف تري 

 تـ إ وديتتٌ اقصتت ق ي اقنتتل اتتل ا بوقنؿًتؽ هبتتو ف تتديٌ  تت  ً اقػتتاع واقػاـتتي 

فتو  عؾقتف اقا تقا عؾقتف اقـوةقي، ؿػقفو أفو  ـ صػنفو اجلامعي، و تـ صتػنفو  تو 

ؿعؾقتتؽ بوجلامعتتيت ؿتتنكام »: ¢اقًتت ل وأصتت وبف اقؽتتاال، و تتـ ذقتتؽ  تت  ً ـققتتف 

 .«يلفؾ اق،غى  ـ اقغـؿ اقؼوصقي

ؿو ؼصتتتقد اقتتت،يـ بتتتويعقا بقعتتتي وعقتتتي، واقٌقعتتتي اقؽتتتعقي ٓ اؽتتتق  بؾديتتتي وٓ 

 اؽق  إـؾقؿقي، وإكام اؽق  إ   قي. كعؿ.

 و ا ؼصقد هب،ه اقطوعي اقؼفايي، ؿفؾ يؿؽـ أ و طوعنف اقؼفايي أكو  و ؿفؿً 

  ا ؼصقد؟ػ  ٌَ ا يف اجلقاب بعد اَ ؽى ؿَ اقنقوقح  نك أُ 

  اقؼصتتتد بوقطوعتتتي اقؼفايتتتي أكتتتف ؾتتتري راض عتتتـ هتتت،ه إاقًتتتوغؾ يؼتتتقا   داخؾتتتي:

 اقٌقعي، ؿفق  ضطا ،و اوطاارًا، وأكف  ؼفقر عؾقفو ـفاًا.

 اق،ي بويع؟ اقشق :

 اق،ي بويع.  داخؾي:
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 و أعنؼتد أ  هـتوك رضورة قؾٌقعتي، ؿتن  وةتدت ؿؿعتاوك أ  اقؼوعتدة  اقشق :

اقيتتورة اٌتتقح ا  ظتتقرات، وهتتل فتتام هتتق  عؾتتقل ققًتتً عتتىل إط ـفتتو، إكتتام 

 اقيورة اؼدر بؼدرهو.

أ و ؿقام ةوء يف آخا اقًماا  ـ ـقا اقًوغؾ عـ هؾ لقز اخلتاوج عؾقتف أل 

 ٓ؟

   ل...ه،ه  ًلقي ختنؾػ عـ  وبؼنفو، ؿؼد وـع يف اإل

بتتؾ هتتق يؼتتقا يف إختتري عطػتتًو عتتىل  تتو   داخؾتتي : عػتتقا يتتو  تتق  قتتقا فتت،قؽ،

 تتٌؼ،  تتع اعنؼتتود طوعنتتف اقؼفايتتي وعتتدل ةتتقاز اخلتتاوج عؾقتتف، هتت،ا اقتت،ي أطوعتتف 

ـفايًو ياى عدل ةتقاز اخلتاوج عؾقتف، ويتاى أكتف  توفؿ  ًتؾؿ إذا فوكتً اقؽتوط 

  نقؿاة..

 خ،ت اجلقاب.أكو  و بدأت بوجلقاب، قق صربت ٕ اقشق :

 عػقًا.  داخؾي:

ك تتـ كؼتتقا أي  تتوفؿ اققتتقل، وقتتقا هـتتوك يف اعنؼتتودي  تتوفؿ بقيتتع  اقشتتق :

بقعي وعقيت ٕ  ا ًؾؿػ ي لنؿعقا عىل ه،ه اقٌقعي، إكام هل بؾديي إـؾقؿقي، 

 ه،ا اعنؼودي.
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يوكقتتًو: أـتتقا أي  تتوفؿ اققتتقل  تتـ  ؽتتول ا ًتتؾؿػ اقتت،يـ ي يؼتتع  تتـفؿ اقؽػتتا 

لقز اخلاوج عؾقتف، وقتق ي يؽتـ بقيتع  ٌويعتي بوقؽتوط اقنتل  تٌؼ اقليح ؿ  

ذفاهو آكػًو، ؿـؼتقا ك تـ: أي  توفؿ اققتقل  ًتؾؿ ي يعؾتـ اقؽػتا اقٌتقاح اقلتيح 

ٓ لتتتقز قطوغػتتتي  تتتـ ا ًتتتؾؿػ أ  خياةتتتقا عؾقتتتف، ذقتتتؽ ٕكتتتف وـتتتع يف اقنتتتوري  

و ا تتنؼا ،تتؿ اإل تت  ل أ  ف تتريًا  تتـ اقٌغتتوة بغتتقا عتتىل ادؽتتول ا ٌتتويعػ، يتتؿ  تت

ادؽتتؿ  تتع بغتتقفؿ وعتتدوافؿ ي لتت  عؾتتامء ا ًتتؾؿػ اخلتتاوج عؾتتقفؿ، وذقتتؽ 

فؾف  ـ بوب ا  وؿظي عىل د وء ا ًؾؿػ أ  اًػؽ هؽ،ا هتدرًات بتؾ أكتو أـتقا 

اققتتقل  نتتك قتتق فتتو  هـتتوك  تتوفؿ  ًتتؾؿ وقتتق ةغااؿقتتًو، وقتتق فتتو   تتوفاًم و ًتتؾؿ 

ل اقش يصتت أكتتف ٓ لتتقز اخلتتاوج ةغااؿقتتًو أو يف  تتفودة اقـػتتقس، ؿلكتتو هتت،ا رأيتت

عؾقف إٓ بؽوط ف رية وف رية ةدًا أو،و أ  يؽق  ا ًتؾؿق  ـتد أعتدوا أكػًتفؿ 

قؾ تتاوج عؾقتتف، وهتت،ا قتتف ب تتٌ حصتت  وأظتتـ أكتتف  تت،فقر يف بعتته إوطتتي 

  ؼقؼ  و أعرب عـف بؽؾؿنػ  قة اػ اقنصػقي واقرتبقي.

عىل اقنصػقي واقرتبقي، و ـ  قـام لنؿع ا ًؾؿق  يف بؾد  و، يف إـؾقؿ  و 

اقرتبقي اقعؿؾ بؽؾ اقـصقص اقنل أ اوا هبو فنوبًو و ـي، و ـ ذقتؽ ـققتف اعتوؼ: 

ةٍ ﴿ ق  ـُ ـْ  وا َ،ُْؿ َ و اْ نََطْعُنْؿ ِ   .. إؼ آخا أيي.[61]مألنفال ﴾َوَأِعد 

ؿ قتتـام كستتد   تتؾ هتت،ه اجلامعتتي اقنتتل ـو تتً عتتىل اطٌقتتؼ اإل تت ل ا صتتػك 

اإل تت ل ا صتتػك، وـو تتً بنعتتداد اقعتتدة ا عـقيتتي وا وديتتي، وربقتتً عتتىل هتت،ا 
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 قـئتت، كؼتتقا لتتقز اخلتتاوج عتتىل هتت،ا ادتتوفؿ ا عؾتتـ بتتوقؽػا اقلتتاح، وقؽتتـ 

أيضتتتًو عتتتىل ووط، وهتتتق إكتتت،اره وعتتتدل اقغتتتدر بتتتف بطايؼتتتي  تتتو يًتتتؿك ب تتتقرات أو 

بوكؼ بتتوت عًتتؽايي أو  تتو  تتوبف ذقتتؽ، ؿفتت،ا أيضتتًو يف اعنؼتتودي أو ؿتتقام أؿفتتؿ  تتـ 

 ٓ كسق ه إٓ هب،ا اقؽط. ¢فنوب ا: و ـ  ـي ر قا ا: 

وأكو أعنؼد أ  ؿقام وـع  ـ يقرات  ـ بعه اجلامعوت اإل   قي يف بعه 

اقتتٌ د اإل تت  قي بتتدءًا  تتـ مجوعتتي اإليتتام  يف ادتتال ا ؽتتل ومجوعتتي اقنؽػتتري 

ًو وا،ساة يف  ل، ومجوعي  تاوا   ديتد يف  تقريو، يتؿ أ  يف اجل اغتا أيضت

ْق َأَراُدوا اخْلُتتتتُاوَج ﴿كؼتتتتقا ك تتتتـ أ  هتتتت،ا ٓ لتتتتقزت ٕفتتتتؿ فتتتتام ـتتتتوا اعتتتتوؼ:  َوَقتتتت

 َ ةً َٕ د  ُف ُعتتت وا َقتتت د  ، وقـتتتو فتتت ل طقيتتتؾ بوقـًتتتٌي قؾس اغتتتايػ ربتتتام هـتتتوك [36]ملتوبرررة ﴾َعتتت

 بعه اقنًسق ت بػقظي.

إذًا: فويتتتي هتتت،ا اقًتتتماا ك تتتـ ٓ كسقتتت  اخلتتتاوج إط ـتتتًو يف هتتت،ا اق  تتتو ،  تتتو 

 ـ وراغف  ـ  ػؽ د وء ا ًؾؿػ دو  أي ؿوغدة ا،فا، بؾ بلرضار اـؽ  يرتاى

ويظفا آيورهو يف ا سنؿعوت اإل   قي، أوا ذقؽ اكنؽوس اقدعقة اقًؾػقي يف 

اقٌ د ادسوزيي بًٌى ه،ه اق قرة اقنل ـول هبو ذاك ا عاوك بسفتقام  وبت،قؽ 

 يـنفل ةقايب عـ ه،ا اقًماا.

 .ة افؿ ا: خرياً   داخؾي:

 وإيوفؿ. اقشق :
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ؿقام ينعؾؼ هب،ا اقًماا واجل ء إخري  ـ اجلقاب يو  تق ، ا تنٍ   داخؾي:

بعضتتتفؿ بتتتام وـتتتع يف اقنتتتوري  اإل تتت  ل فتتتام يف ؿنـتتتي ابتتتـ إ تتتعٌ، وختتتاوج 

اقؽ ري  ـ اقؼااء عىل رأ فؿ  عقد بـ ةٌري و ـ فو   عفؿ، وأيضًو  و وـع  ـ 

ع عتتغ را ا: عتتـفؿ أمجعتتػ، وأ  عوغشتتي را ا: عـفتتو واقتت بري وطؾ تتي  تت

ه،ا ـد وـع، وأ  ه،ا يعد خاوةًو وقؽـ  و  ؼؼ ،ؿ ه،ا ا طؾقب، قؽـ هت،ا 

اخلتتاوج أكتتف لتتقز، ؿفتتؾ هتت،ا آ تتندٓا بنؾتتؽ اقؼصتت  اقنتتل وـعتتً يف اقعفتتد 

إوا صتت قح، و تتو اجلتتقابت ٕ  هتت،ا ي تتور ف تتري  تتو وـتتع  تتـ ؿنـتتي إ تتعٌ و تتو 

 عفتتو  تتـ اقصتت وبي ي تتور ف تتريًا  تتـ أةتتؾ اربيتتا ـضتتقي وـتتع  تتـ عوغشتتي  تتع  تتـ فتتو  

 اخلاوج.

كعتتتؿ، اخلتتتاوج ٓ لتتتقز يتتتو أختتتل، وهتتت،ه أدقتتتي عتتتىل  تتتـ حيتتتنٍ هبتتتو  اقشتتتق :

 وققًً صودف إط ـًو.

هـوك  ؽؿي ااوى عـ عقًك عؾقف اقًت ل وٓ َيؿـتو صت نفو بؼتدر  تو َيؿـتو 

قتتًو يؽتتق  ختتواؿ صتت ي  عـوهتتو، أكتتف وعتتظ ادتتقاريػ يق تتًو وأختتربهؿ بتتل  هـتتوك كٌ

إكٌقوء، وأكف  تقؽق  بتػ يديتف أكٌقتوء ف،بتي، ؿؼتوققا قتف: ؿؽقتػ كؿقت  اقصتودع  تـ 

 اقؽوذب، ؿلةوب ادؽؿي ا شور إققفو وهل ـققف:  ـ يامرهؿ اعاؿقفؿ.

ؿف،ا اخلاوج وذاك اخلاوج و ـف خاوج عوغشي را ا: عـفو، ك ـ كعاك 

ً  تتتاة أل  ؾتتتقة، ٓ  تتتؽ أ   ؽتتتؿ هتتت،ا اخلتتتاوج  تتتـ اق ؿتتتاة، ؿفتتتؾ اق ؿتتتاة فوكتتت
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اقنوري  اإل   ل اق،ي  ديـو هب،ا اخلاوج وذاك يـٌل بلكف فو  وًا، و ػؽً 

د وء ا ًؾؿػ وذهًٌ هدرًا بدو  ؿوغتدة، وب وصتي ؿتقام ينعؾتؼ ب تاوج اقًتقدة 

عوغشتي، اقًتقدة عوغشتي قؼتتد كتد ً عتىل خاوةفتو، وفوكتتً اٌؽتل بؽتوًء  تاًا  نتتك 

 اؽـ ـد خاةً ذاك اخلاوج، وهـتوك كؽنتف ـاأهتتو يٌنؾ مخورهو وانؿـك أفو ي

يف بعتته اقؽنتتى وٓ َيؿـتتل أيضتتًو أ  صتت ي اقًتتـد أكتتف بؾغفتتو أ  خ ؿتتًو كشتتى 

، ؿنفقلت قؾ تاوج ¢بػ عٌقد ،و وعٌقد قش   آخا  ـ أص وب ر قا ا: 

ؿًل،و ـايى ،و: إؼ أيـ يو أل ا م ـػ؟ ـوقً: قؾـظا يف اخل ك اق،ي كشى 

ء وهتتتمٓء، ب صتتتقص بغؾتتتي ادعوهتتتو فتتتؾ  تتتـ اقػتتتايؼػ، ـتتتوا ،تتتو: يتتتو أل بتتتػ هتتتمٓ

 ا م ـػ! أٓ يؽػقـو وـعي اقـوـي  نك ا ريي قـو وـعي اقٌغؾي... يعـل.

... آ نستتوج بؿ تتؾ هتت،ا اخلتتاوج أوًٓ هتت،ا  ستتي عؾتتقفؿت ٕكتتف ي يؽتتـ  ـتتف 

 ؿوغدة.

وج فٌتتور يوكقتتًو:  تتوذا كنؿًتتؽ ب تتاوج  تتعقد بتتـ ةٌتتري وٓ كنؿًتتؽ بعتتدل ختتا

اقص وبي اق،يـ فوكقا يف عفده فتوبـ عؿتا وؾتريه، يتؿ انتوبع عؾتامء اقًتؾػ فؾفتؿ 

 بعدل اخلاوج عىل ادوفؿ.

إذًا: هـتتوك خاوةتتو ، ختتاوج ؿؽتتاي وهتت،ا هتتق أخطتتا، وختتاوج عؿتتغ وهتت،ا 

يؿاة إوا، ؿ  لقز   ؾ ه،ا اخلتاوج، وإدقتي اقنتل ذفاهتتو آكػتًو ؿفتل عؾتقفؿ 

 وققًً ،ؿ.
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 ( 00:  00: 50/ 606نور /) اهلدى وال

 ( 00:  12: 07/ 606) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

 بعـقا  اقاد عىل  ٌفي خطرية قؾشق  إقٌوين.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

ـتتتوا: ورد يف فنتتتوب اقعؼقتتتدة اقط وويتتتي وح اعؾقتتتؼ إقٌتتتوين طٌتتتع   داخؾتتتي:

وج عتىل ا اف  اإل ت  ل عتول فت،ا يف ص فت،ا، ورد يف ا تنـ: وٓ كتاى اخلتا

أغؿنـتتو ووٓة أ قركتتتو وإ  ةتتوروا، وٓ كتتتدعق عؾتتقفؿ، وٓ كـتتت ع يتتدًا  تتتـ طتتتوعنفؿ. 

 اكنفك.

ـتتتوا اقشتتتق  إقٌتتتوين يف ا،تتتو ش: ـتتتد ذفتتتا اقشتتتورح يف ذقتتتؽ أ وديتتتٌ ف تتترية 

 اااهو حاةي يف فنوبف.

يتتتتؿ ـتتتتوا أي اقشتتتتورح: وأ تتتتو قتتتت ول طتتتتوعنفؿ وإ  ةتتتتوروات ؿنكتتتتف يرتاتتتتى عتتتتىل  

 و د أوعوك  و حيصؾ  ـ ةقرهؿ.. إؼ آخاه.اخلاوج  ـ طوعنفؿ  ـ  ػ

يتتؿ عؾتتؼ إقٌتتوين عتتىل فتت ل اقشتتورح وـتتوا: ويف هتت،ا بقتتو  قطايتتؼ اخلتت ص 

 تتتتـ ظؾتتتتؿ ادؽتتتتول اقتتتت،يـ هتتتتؿ  تتتتـ ةؾتتتتداـو وينؽؾؿتتتتق  بلقًتتتتـنـو وهتتتتق أ  ينتتتتقب 

ا ًتتتتؾؿق  إؼ رهبتتتتؿ، ويصتتتت  قا عؼقتتتتدهتؿ، ويابتتتتقا أكػًتتتتفؿ وأهؾتتتتقفؿ عتتتتىل 
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و ﴿اعوؼ:  اإل  ل اقص قح  ؼقؼًو قؼققف وا  َت ُ ريى ْقٍل َ ن تك ُيغَت ؼَت
ُ َ و بِ إِ   ا: َ ٓ ُيَغريى

ِفؿْ  ًِ  .[00]مليع: ﴾بَِلكُػ

وإؼ ذقتتتؽ أ تتتور أ تتتد اقتتتدعوة ا عتتتورصيـ بؼققتتتف: أـقؿتتتقا دوقتتتي اإل تتت ل يف 

 ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽؿ عىل أروؽؿ.

وقتتتقا طايتتتؼ اخلتتت ص  تتتو ينتتتقهؿ بعتتته اقـتتتوس وهتتتق اق تتتقرة بوقًتتت ح عتتتىل 

قا طي آكؼ بوت اقعًؽايي، ؿنفو  ع فقفو  ـ بدع اقعل ادورض، ادؽول ب

ؿفتتل حوقػتتي قـصتتقص اقؽتتيعي اقنتتل ؿقفتتو إ تتا بنغقتتري  تتو يف إكػتتا، وفتت،قؽ 

ُه إِ   ﴿ؿ  بد  ـ إص ح اقؼوعدة قنل تقا اقٌـويتي عؾقفتو،  ـْ َيـُلُت َوَققَـُلَت   ا: ُ  َت

 .[31]ملحج ﴾ا: َ َقَؼِقي  َعِ ي ٌ 

يعؾتتتتتؼ هتتتتت،ا ا مقتتتتتػ عتتتتتىل ف  ؽتتتتتؿ: وهتتتتت،ا اقنعؾقتتتتتؼ قؾشتتتتتق  إقٌتتتتتوين ؿقتتتتتف 

  غوقطوت خطرية واؾٌقا  ديد..

 عػقًا أ  أذفا ه،ا يو  ق .

 ٓ  و عؾقؽ كوـؾ اقؽػا ققا بؽوؿا. اقشق :

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 وٓ يؾقؼ بوقشق  وٓ  ـ هق دوكف بوقعؾؿ بؽ ري، وبقو  ذقؽ  و يغ، ـوا:
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ةٌتتوت اقطوغػتتي ا ـصتتقرة ةفتتود ادؽتتول ا ااتتديـ اقتت،يـ حيؽؿتتق    يف واإ

بؾدا  ا ًؾؿػ بغري ب د اإل  ل، وذفات هـوك يف ذقتؽ اقٌتوب ؿنتووى أ:تد 

 تتتوفا وبؿتتتد  و تتتد اقػؼتتتل، وبؿتتتد بتتتـ إبتتتااهقؿ آا اقشتتتق  يف اؽػتتتري هتتتمٓء 

 ادؽول.

 هق ينعؼٌؽؿ يو  ق .

 وأوعك بظـل. ينعؼٌـل، با اقؽ ل ه،ا فؾف ـد مجع اقشق :

ٓ لى اجلفود، قؽـل ـؾً لتى اإلعتداد ،ت،ا اجلفتود، و تو  أكو  و ـؾً إكف

 ا ؿ اقؽنوب؟

 )اقعؿدة يف إعداد اقعدة قؾسفود يف  ٌقؾ ا: اعوؼ(.  داخؾي:

 طقى وأكو  وذا ـؾً؟ اقشق :

هتتق فلكتتف ةعتتؾ ف  ؽتتؿ أ  هتت،ا اقنصتتػقي واقرتبقتتي أ تتا  تتو يؾتت ل، إذا   داخؾتتي:

 عي بًقطي ين ؼؼ هبو اقغاض يؽػل.وةد قف مجو

 وقق فوكقا ؾري  ًؾؿػ عؿ ً وٓ عؾاًم؟ اقشق :

ٓ طٌعًو، هق يعنؼد أ  اجلفود هق اققاةى أ  فؾ اجلامعوت اًعك   داخؾي:

 ؿقف.

 هؾ يعنؼد بل  اجلفود يؼقل بف كوس ؾري عورؿػ بن   فؿ؟ اقشق :
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  و أظـ ه،ا يو  ق .  داخؾي:

كً أيش ـصدك هب،ا اقؽ ل، ه،ا ف ل  ادود بـػا  و أدري يعـل أ اقشق :

 ف  ل اق،ي ـؾنف..

كتف يـؼتؾ عـتؽ ف  تًو أكتؽ أكتً اؼتقا إقؽـ فـً ؿؼتط أريتد أ  أـتقا   داخؾي:

 بؽػا إكظؿي اقنل  ؽؿ ا ًؾؿػ بغري ويعي اإل  ل.

 يو أخل أكو أعطقنؽ اجلقاب أ  ةقاب عـ  ماقؽ. اقشق :

عتىل ادتوفؿ اقت،ي ي يلتتح بتوقؽػا، بتؾ ـؾتتً ـؾتً قتؽ: ٓ لتقز اخلتتاوج 

 نك ادؽول أخايـ ٓ لقز اخلاوج إٓ بعد إعداد اقعدة، ؿنذًا: ك ـ كقةى 

اجلفود قؽـ ٓ بد  ـ آ نعداد قف وآ نعداد ـؾً آكػتًو  عـتقي و تودي يف آ  

 وا د.

 وهق يو  ق  ياد ه،ا يف إخري،.. اقرتبقي.  داخؾي:

اوج عؾتتقفؿ بوقًتت ح، وهتت،ا واةتتى إمجوعتتًو عـتتد وطايتتؼ اخلتت ص هتتق اخلتت

 اقؼدرة، وققا طايؼ اخل ص جماد اقرتبقي.

 هؾ يػفؿ  عـك اقرتبقي؟ اقشق :

 يعـل فلكف: وإقٌوين بسقج بوإلمجوع.  داخؾي:

 هق ـوا عـد اقؼدرة، أيـ اقؼدرة؟  داخؾي:
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  و أدري. اقشق :

 طقى يو  ق ـو.  داخؾي:

 عؿل اقؼؾقب... إهقاء يو أخل ااقشق :

 ( 00:  16: 48/ 606) اهلدى والنور /
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 مجاعات ايتهفري

 ... ٓ يًؾؿ ةـًف  ـ ا ًؾؿػ ... وي،فاوفؿ ب سي أفؿ ...  داخؾي:

كل تتػ ،تت،ات ٕ  هتت،ه اجلامعتتي فوكتتً ـتتد ظفتتات  ـتت، بضتتع  تتـػ،  اقشتتق :

ح، وأيورت ا شوفؾ بػ اقشتٌوب ا ًتؾؿ واك اؿتقا عتام فتو  عؾقتف  تؾػـو اقصتوق

واقٌ ٌ يف ه،ا يف اققاـع طقيؾ اقت،يؾت ٕ  هتمٓء اكتدؿعقا بعقاطتػ إ ت  قي 

ةوبتتي ي اؼتترت   تتع ا عاؿتتي اقصتت ق ي بوقؽنتتوب واقًتتـي، وـتتد فـتتو اقنؼقـتتو  تتع 

مجوعتوت عديتتدة هـتوك يف د شتتؼ يتؿ يف عتتام   ـت، ك تتق ـايتى  تتـ عؽت  تتـػ، 

فتتا أكـتتو اةنؿعـتتو يف واتتداوقـو اقٌ تتٌ واقـؼتتوش  عفتتؿ طتتقيً  وطتتقيً  ةتتًدا، وأذ

ققؾتتتي بعتتتد صتتت ة ا غتتتاب وا تتتنؿا اقـؼتتتوش، وفتتتو  رغقًتتتفؿ ـتتتد ا ن يتتت فنتتتوب 

اقظ ا قًقد ـطى ر:ف ا:، وفنوب اقنق قد وو ف حينٍ بتٌعه ا ؼتوٓت 

أو إـقاا اقنتل ةتوءت هـتوك عتىل اؽػتري ا ًتؾؿػ مجؾًتي واػصتقً ، ؿؽتوكقا ٓ 

يف  ًتتتتتتتتتتوةد ا ًتتتتتتتتتتؾؿػ، حييتتتتتتتتتتو  اجلؿعتتتتتتتتتتي وٓ اجلامعتتتتتتتتتتي، وٓ يصتتتتتتتتتتؾق  

 ـ ادوفؿ اق،ي حيؽؿ بغري  و أك ا ا: وه،ا ب   تؽ  اً ءويؽػاوفؿ مجقًعو بد

 ؼقؼي  م ػي، وإ  فو  ققا ه،ا اإلط ع عىل بوبف كوً و، وقؽـفؿ  ع ذقؽ ي 

 ين ،وا اإل  ل  َؽاًم ،ؿ و ْؽاًم ،ؿ.
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ؾ هتتتمٓء  تتتـ ادتتتوفؿ إؼ اقؽـتتتوس اقتتت،ي يؽتتتـا ا ًتتتسد، فتتت اً ءاقشتتتوهد: بتتتد

عـتتدهؿ فػتتور، ا تتنؿا ادتتديٌ إؼ أذا  اقعشتتوء، ؿؼؾـتتو ٕ تتدهؿ: أذ ، ؿو تتنلذ  

ؿعاؿـو أفؿ ٓ يصؾق  خؾػـتو، ؿوكلتؿقا وصتؾقـو ك تـ  نقاعتديـ  عفتؿ عتىل أ  

كسنؿع يف بقنفؿ يف ققؾي أخاى بقـوهو، ؿؽو  اقؾؼوء اق توين يف دارهتؿ ا تنؿا إؼ 

قؾقتتتؾ، وـٌتتتؾ كصتتتػ اقؾقتتتؾ أـؿـتتتو كصتتتػ اقؾقتتتؾ، بعتتتد صتتت ة ا غتتتاب إؼ كصتتتػ ا

ص ة اقعشوء ؿشعاكو بل  ةفدكو واعٌـتو يف هت،ه اقؾقؾتي واقؾقؾتي اقًتوبؼي ي يت،هى 

وادؿد :  دى  قٌ أفؿ  ورفقكو يف اقص ة يف آةنامع اق وين، يؿ ااػؼـتو 

عتتتتىل آةتتتتنامع يف ققؾتتتتي يوق تتتتي، وفتتتتو  ذقتتتتؽ ؿو تتتتنؿا آةتتتتنامع  تتتتـ بعتتتتد صتتتت ة 

ػستتتتا،... قؽـفتتتتو فوكتتتتً اقيتتتتبي اقؼووتتتتقي فتتتتام يؼققتتتتق  يف ا غتتتتاب إؼ أذا  اق

اقايووي وا صورعي وك ق ذقؽ، وهؿ إؼ أ  وادؿد :  عـوت ٕكتف اٌتػ ،تؿ 

أفتتتتؿ فتتتتوكقا يف وتتتت ا  ٌتتتتػ، فتتتتوكقا ٓ يػفؿتتتتق  بعتتتته اقـصتتتتقص  تتتتـ اقؽنتتتتوب 

 واقًـي إٓ عىل طايؼي اخلقارج اقؼدا ك.

وٓ كؼتتتقا عٌ ًتتتو  قتتتـام كؼتتتقا: ٓ وقتتت،قؽ ؿتتتـ ـ ي كـنًتتتى إؼ اقًتتتؾػ عٌ ًتتتو 

يؽػتتل قؾؿًتتؾؿػ أ  يؼققتتقا: ك تتـ كتتدعق إؼ اقؽنتتوب واقًتتـي وؿؼتتط، بتتؾ ك تتـ 

ك يد وكؼقا: إؼ اقؽنوب واقًتـي وعتىل  تـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح،  تو هتق اقًتٌى، 

 ـ أيـ ةوءت ه،ه اإلووؿي؟  ـ ـققف اعتوؼ و تـ ـققتف عؾقتف اقًت ل،  تـ ذقتؽ 

ـْ ﴿  ً  ـققف ع  وةؾ:  رْيَ  َوَ  َ َقُف اْ،َُدى َوَين ٌِْع ؾَت ـْ َبْعِد َ و َاٌَػ  ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ُيَشو
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رًيا وَءْت َ صِت ِف َةَفـ َؿ َو َت
ِف َ و َاَقؼ  َوُكْصؾِ ؿـستد  [001]ملنسرا: ﴾َ ٌِقِؾ ا ُْْمِ ـَِػ ُكَققى

ـْ بَ ﴿هـو يف ه،ه أيي يؼقا ربـو ع  وةؾ:  ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ـْ ُيَشو ُف َوَ  َ قَت ْعِد َ و َاٌَتػ 

ٌِقِؾ ا ُْتتْمِ ـِػَ  رْيَ َ تت ْع َؾتت
َوَين ٌِتتْع ﴿اتتاى! ـققتتف عتت  وةتتؾ:  [001]ملنسررا: ﴾اْ،ُتتَدى َوَين ٌِتت

ه،ه اجلؿؾي ،و ؿوغتدة.. ،تو  ؽؿتي  تـ ذفاهتو  [001]ملنسا: ﴾َؾرْيَ َ ٌِقِؾ ا ُْْمِ ـِػَ 

 تتـ  ؽؿفتتو  تتقئًو وإٓ ذفتتات  تتـ بتتوب زيتتودة اقٌقتتو ، ؿؾتتق أفتتو  تت،ؿً ي يتتـؼه 

ف ل ا: عت  وةتؾ فؾتف  ؽتؿ وفؾتف  تؼ، ؿؼققتف اٌتورك واعتوؼ:  اجلقاب:طًٌعو؟ 

ٌِقِؾ ا ُْتتْمِ ـِػَ ﴿ رْيَ َ تت ْع َؾتت
بقـتتف اإل تتول اقشتتوؿعل  قتتـام ا تتندا  [001]ملنسررا: ﴾َوَين ٌِتت

هب،ه أيي عىل إيٌوت إمجوع ا ًؾؿػ، أي: إيٌوت عؿتؾ ا ًتؾؿػ عتىل يشء 

 ـ يلاق   ـ بعدهؿ.ؿفق  سي عىل اق،ي

ؿفتت،ه أيتتوت وإ وديتتٌ اقنتتل يًتتندا هبتتو هتتمٓء اقتت،يـ يؼتتوا عتتـفؿ أ قوًكتتو: 

إفتتتؿ مجوعتتتي اؽػتتتري أو مجوعتتتي ا،ستتتاة أو اخلتتتقارج أو ك تتتق ذقتتتؽ هتتت،ه أيتتتوت 

لتتتتى أ  اػفتتتتؿ عتتتتىل وتتتتقء  تتتتو ةتتتتاى عؾقتتتتف اقًتتتتؾػ اقصتتتتوقح، ؿتتتت  هتتتتؿ يؾتتتتقو  

بتتؾ هتتؿ يافٌتتق  رؤو تتفؿ رؤو تتفؿ إذا  تتو ةتتوء يف اػو تتري عؾامغـتتو عتتـ اقًتتؾػ 

ويػنتتتتتتو  اقـصتتتتتتقص بنػو تتتتتتري ؾتتتتتتري صتتتتتت ق ي وب قتتتتتتٌ انعتتتتتتورض  تتتتتتع بعتتتتتته 

 .¢اقـصقص اقنل ةوءت عـ اقـٌل 

وخنوً و قؾؽ ل عىل ه،ه ا ًلقي أـتقا: إذا عتاؿنؿ أ  اقٌ تٌ ةتاى يف أوا 

ققؾتتي  تتـ بعتتد ا غتتاب إؼ اقعشتتوء ويتتوين ققؾتتي  تتـ بعتتد ا غتتاب إؼ ـاابتتي كصتتػ 
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اق وق ي  ـ بعد ا غاب إؼ  طؾتع اقػستا ؿنعؾؿتق  أ  ا ًتلقي اقؾقؾ، ويف اقؾقؾي 

ققًً  ـ اقًفققي  نك كدخؾ يف  ـوـشي همٓء يف أدقنفؿ أو عىل إصح يف 

 أوهو فؿ.

ؿـًلا ا: ع  وةؾ ،ؿ ا،دايتي واقنقؿقتؼ ٓاٌتوع  تو فتو  عؾقتف  تؾػـو اقصتوقح 

 يف ؿفؿفؿ قـصقص اقؽنوب واقًـي.

 (00:21:01/ 5 –)فتاوى جدة 
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 باب َٓ٘

يؼتتقا اقًتتوغؾ: بعتته أهتتؾ اقعؾتؿ يتتاى أ  ـتتقا ابتتـ عٌتتوس را ا:   داخؾتي:

عتتتـفام: فػتتتا دو  فػتتتا، إكتتتام ـوقتتتف قؾؿظتتتوي اقنتتتل فوكتتتً  تتتـ بـتتتل أ قتتتي، أ تتتو إقؼتتتوء 

 اقنؽيعوت اإل   قي فؾفو ف وا ه،ه ا سنؿعوت ؿ  يـطٌؼ عؾقف ه،ا اقؼقا.

وٓ َيؿـتتل أ  أدري، قؽـتتف   تتو أدري  تتـ ا ؼصتتقد يف هتت،ا اقتتٌعه، اقشتتق :

خطل عتىل فتؾ  توات ٕ  ابتـ عٌتوس ـتوا هت،ا اقؼتقا يف اػًتري أيتي، ؿت  جمتوا 

دؿتتؾ هتت،ا ادتتديٌ عتتىل وٓة بـتتل أ قتتي أو ؾتتريهؿ، أعـتتل هتت،ا ادتتديٌ يعـتتل: 

ا قـتتقك، ذفتتا ابتتـ عٌتتوس هتت،ه أيتتي، ؿؼتتوا: قتتقا فتتام يظـتتق  أو فتتام يؼققتتق ، 

 إكام هق فػا دو  فػا.

ل ا ػنتتيـ: بؿتتد بتتـ ةايتتا اقطتتربي يف اػًتتريه اقعظتتقؿ: أ  هتت،ه وذفتتا إ تتو

ؿتتق   تتو أكتت ا ا:، ؽى أيتتي اعـتتل اقؽػتتور  تتـ اققفتتقد واقـصتتورى، ؿفتتؿ اقتت،يـ ٓ حُيَ 

وٓ ياوق  بف  ؽاًم، ؿؿـ ؿعؾ ؿعؾفؿ ؿفق   ؾفؿ قؽـ ؿعؾفؿ ققا جمتاد ؿعتؾ 

ٓ يم ـتتتق   قاكؾتتتري  ؼتتتاو  بوقعؼقتتتدة، بتتتؾ ؿعؾفتتتؿ  ؼتتتاو  بوقعؼقتتتدة، أي: إفتتتؿ فتتتو

ب ؽتتتتؿ ا: وبوقنتتتتتويل يؽتتتتتق  رؿضتتتتتفؿ ب ؽتتتتتؿ ا: عؿتتتتتً ، ؿؿتتتتتـ اتتتتتقؿا ؿقتتتتتف هتتتتت،ا  
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اقؽتتطو   تتـ ا ًتتؾؿػ ادؽتتول ؿشتتلكف  تتل  اققفتتقد واقـصتتورى، أي:  تتـ أكؽتتا 

ويعي ا: فً  أو ة ًغو يف ـاارة ـؾٌف، يؿ مجع عىل ه،ا اإلكؽور يف ـوكقكتف ويف 

ً يف اقؽػتتتور وهتتتق عؿتتتؾ واعنؼتتتد عؿتتتؾ اصتتتـقػف ؿقصتتتدع عؾقتتتف أيتتتيت ٕفتتتو ك قتتت

 اقؽػور وعؼقدة اقؽػور.

أ تتو إذا فتتو  هتت،ا ادتتوفؿ أو ذاك يعنؼتتد يف ـتتاارة ـؾٌتتف أ  ادؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: 

هتتق اققاةتتى وهتتق  تتؼ، قؽتتـ يتتربر خطتتله يف اافتتف بنربيتتاات  تتو أكتت ا ا: هبتتو  تتـ 

ؾتقً   تع  ؾطو ، و  ؾ ه،ا يـٌغل أٓ اـ ل أذهوكؽؿ يف ادؽول ؿؼط، قـؼػ ـ

 ؾري ادؽول:

 وذا كؼقا يف أؿااد هؿ أف ا  ـ ادؽول عدًدا اق،يـ يًن ؾق  اقابو عؿً ،  و 

 ؽؿفتتتؿ هتتتمٓء؟  تتتٌ و  ا:!  تتتع أ  هتتتمٓء ... فٌتتتري وعتتتددهؿ ف تتتري،  تتتو كستتتد 

أ تتًدا  تتـ هتتمٓء يؼتتقا: هتتمٓء فػتتور،  تتوذا؟ ٕفتتؿ ٓ يػؽتتاو  إٓ يف ادتتوفؿ، 

ـ ا تتاي ، هتتق  تتـفؿ! وفتتام يؼتتوا يف ا  تتؾ اقعتتو ل ... ادتتوفؿ  تتو كتت ا عؾتتقفؿ  تت

 .. ًٓ اقؼديؿ: ... اخلؾ  ـف وؿقف، ؿام اقػاع يو ااى بػ  ـ يًن ؾ اقابو أفً  وإفو

و،  تتو اقػتتاع بتتػ هتت،ا وبتتػ  تتـ ٓ حيؽتتؿ بتتام أكتت ا ا:؟ ٓ ؿتتاع يف  أفتتً  وإطعوً تت

  قؾـًتتتوء  تتتو ويعتتتي ا: أبتتتًدا، وعتتتىل ذقتتتؽ ـتتتا: اقتتت،يـ يؼتتتو او ، واقتتت،يـ يٌقعتتتق

يًوعدهؿ عىل اقػًؼ واقػسقر وإؼ آخاه، ااى! همٓء فػور فؾفؿ؟! ك تـ  تو 

كؼقا هتؿ فػتور، وٓ كؼتقا ققًتقا بؽػتور، قؽــتو كؼتقا ـوعتدة اطٌقؼفتو قتقا عؾقـتوت 
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ٕكـتتو ٓ كًتتنطقع أ  كصتتؾ إؼ ـؾتتقب هتتمٓء، وإكتتام  ؽؿفتتؿ إؼ ا:،  ًتتٌـو أ  

ؽؿتتتتق  ويعتتتتي ا:، قؽتتتتـ هتتتتؾ هتتتتؿ كؼتتتتقا: هتتتتمٓء فؾفتتتتؿ وتتتتوقق ت ٕفتتتتؿ ٓ حي

 اادو .. هؾ لقز ـنو،ؿ؟ إ  ـتوققا: كعتؿ لتقز ـنتوا هتمٓء، إًذا: لتى ـنتوا 

 أف ا إ ي اإل   قي. 

يتتتؿ كؼتتتقا بعتتتد ذقتتتؽ:  تتتـ اقتتت،ي يؼتتتواؾفؿ؟ يعتتتقد اقٌ تتتٌ إؼ  تتتـ يعتتتقش يف 

ا سنؿتتتتتع اقعؾتتتتتامين،  تتتتتـ اقتتتتت،ي يؼواتتتتتؾ هتتتتتمٓء ا سنؿتتتتتع اقعؾتتتتتامين وادتتتتتوفؿ 

وؿا اعنؼوًدا وعؿً  وكًًٌو..  تـ اقت،ي يؼواتؾ؟ لتى أ  يؽتق  هـتوك اقؽوؿا.. اقؽ

 ًتتؾؿق  كاكتتقا عتتىل اقعؿتتؾ بوإل تت ل اقصتت قح و هتت عؾتتقفؿ ؿؾتتؿ يٌتتؼ ،تتؿ 

 عؿؾ  قى اجلفود يف  ٌقؾ ا:، همٓء اق،يـ هؿ يؼق ق  هب،ا اققاةى.

ؿتتنًذا: لتتى أٓ كـًتتك أ  ا شتتؽؾي  تتو هتتل بصتتقرة بودؽتتول، بتتؾ ا شتتؽؾي 

و، وبتدققؾ أكتف اتاى اققتقل أ  هتق اقتاغقا، بصق رة بودؽتول وا  ؽتق ػ  عًت

و آختتا،  تتـ أيتتـ ةتتوء هتت،ا؟  ـتتو وؿقـتتو، إًذا: هتتق  تت ًً بعتتد أيتتول ـؾقؾتتي أو ف تترية  تتد رغق

 فو  يعقش بـػا اقعؼؾ واقػؽا اق،ي يعقشف أ  وهق عىل رأس ادؽؿ.

أ  كؽتتتتتق  ؿعؾقـتتتتتو أ  كػتتتتتاع  نتتتتتك ٓ كؼتتتتتع بتتتتتوخلاوج، وأعـتتتتتل بتتتتتوخلاوج أي: 

فتتتتتتوخلقارج، أ  كػتتتتتتاع بتتتتتتػ اقؽػتتتتتتا آعنؼتتتتتتودي وبتتتتتتػ اقؽػتتتتتتا اقعؿتتتتتتغ، اقؽػتتتتتتا 

آعنؼتتتتودي ع ـنتتتتف بوقؼؾتتتتى، واقؽػتتتتا اقعؿتتتتغ ع ـنتتتتف بوقعؿتتتتؾ، اقعؿتتتتؾ ظتتتتوها، 

ؿوق،ي كااه   ً  ٓ يصغ كًنطقع أ  كؼقا: ٓ يصغ، قؽــتو ٓ كًتنطقع أ  كشتؼ 
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ة إٓ إذا  ؿعـو  ـف، ؿف،ا عـ ـؾٌف وكؼقا: ه،ا ةو د قؾص ة، وٓ يم ـ بوقص 

 قـئٍ، ااى عؿً  ظوهًاا ؿـديـف بام ـوا، ؿؿـ فو  فػاه اعنؼودًيو ؿف،ا فوؿا و لكف 

 ل  اققفقد واقـصورى، و تـ فتو  فػتاه عؿؾقًتو ؿشتلكف  تل  اقؽػتور واقػستور بتلي 

 كقع  ـ أكقاع اقػًؼ واقػسقر.

و:  و قؽتل ٓ كؼتع يف   أيتا ابتـ عٌتوس يف ادؼقؼتي أعطوكتو إ،،ا أـتقا خنو ًت بقوكًت

  اق،ي ٓ حيؽؿ بام أك ا ا:  قاء فو   وفاًم أو إاإلؿااط واقنػايط، ٓ كؼقا: 

بؽقً و، فؾ اقؼضوة أ  ... أوا  و يـلك ذهـفؿ  ـ حيؽؿ  ـ هق؟ رغقا 

اقدوقتتي، طقتتى! وادؽتتول اقتت،يـ  تتً ... اقتت،يـ يًتتؿقفؿ اققتتقل بوقؼضتتوة، يف 

صتدع عؾتقفؿ يف ف تري  تـ أ ؽتو فؿ أفتؿ حيؽؿتق  ف ري  ـ اقدوا اإل ت  قي ي

 بغري  و أك ا ا:.

وأكتتتو كوـشتتتً ف تتترًيا  تتتـ فتتتوكقا يعاؿتتتق   تتتـ ـٌتتتؾ بسامعتتتي اقنؽػتتتري وا،ستتتاة، 

فتتوكقا يؽػتتاو .. يؽػتتاو   تتـ هتتدؿفؿ اخلتتاوج عؾقتتف، ؿؽـتتً أكتت ا  عفتتؿ، أـتتقا 

ؽتؿ ،ؿ:  و رأيؽؿ بوقؼوا اقؽعل اق،ي حيؽؿ بوقؽع، قؽـف يف  ًلقي  و  

بغري  و أكت ا ا:، هتؾ اؼتقا بؽػتاه؟ فتو  بتودئ اقتاأي يؼتػ  ػؽتًاات ٕكتف  تو ؿؽتا 

يف هتت،ه اجل غقتتي، هتتق داغتتاًم ؿؽتتاه أيتتـ؟ بتتوقاغقا ؿتتقع، بقتتـام ك تتـ َيؿـتتو أكػًتتـو 

ـٌؾ فؾ يشء، يؿؽـ ه،ا اقؼوا اقؽعل يؽتق  أبتقه أو أختقه أو إؼ آختاه  تو 

إ ا بتوخن ك إ ت وص، فتو   ؿؽا ؿقف، بعد  ـوـشي طقيؾي أو ـصرية خينؾػ
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يؼقا: ٓ،  و يؽػتا، أـتقا قتف:  توذا؟ ـتوا: ٕ  هت،ا  تاة وا تدة، ـؾـتو قتف: طقتى! 

كنصقر أ  ه،ا اقؼوا كػًف يف ـضقي أخاى أيًضو  ؽق ي أختاى عتىل خت ك 

اقؽتتتتع، ؿفتتتتؾ فػتتتتا؟ فؾتتتتام ـتتتتوا: ٓ ـؾتتتتً قتتتتف:  نتتتتك إًذا هتتتتق يؽػتتتتا هتتتت،ا اقؼتتتتوا 

بعتتدد ـضتتوء  ؽق تتي فتت،ا وفتت،ا وإكتتام اؼتتقا: وقتتق اقؽتتعل؟ ٓ اًتتنطقع أ  اؼتتقا 

ب ؽق تتتي وا تتتدة هتتتق يعؾتتتؿ أفتتتو ختتت ك اقؽتتتع ويًتتتن ؾ ذقتتتؽ بؼؾٌتتتف، ؿتتتام دال 

ا تتن ؾ ادؽتتؿ بغتتري  تتو أكتت ا ا: بؼؾٌتتف ؿفتتق فتتوؿا  ااتتد عتتـ ديـتتف، و فتتام اراؽتتى 

 ـ حوقػوت يف اقؽيعي واقنعو ؾ ب  ك اقؽيعي ؿـ ـ ٓ كًنطقع أ  كؽػاه 

و و قفتؾ اقابتو و تو أف تاهؿ اققتقل يف اقعتوي اإل ت  ل، ٓ كًتنطقع  ل  آفؾ اقاب

أ  كؽػتتتا أ تتتًدا  تتتـ هتتتمٓء إٓ إذا فتتتو  اقؽػتتتا ـتتتد  تتتؾ يف ـؾٌتتتف وقتتتقا يف عؿؾتتتف 

 ؿؼط.

 (00:32:52/ (9هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 ؟َٔ ِٖ اخلٛارج 
أ تتتو  تتتمايل أكتتتو، ؿفتتتق:  تتتـ هتتتؿ اخلتتتقارج؟  تتتمايل  تتتـ  تتتؼػ: وهتتتؾ حيؽتتتؿ 

 «يؿاـق   ـ اإل  ل فام يؿاع اقًفؿ  ـ اقا قي»فؿ، أو يػفؿ  ـ  ديٌ: عؾق

 أي: خياةق   ـ ا ؾي اإل   قي.

تتتت ؽَ يتتتتؿ كؼطتتتتي أختتتتاى: اقتتتت،ي يُ  ا ادؽتتتتول أ ..  ؽتتتتول ا ًتتتتؾؿػ وٓ يؽػتتتتا ػى

 بو عويص، هؾ يؼوا: إكف  ـ اخلقارج، أو ؿقف يشء  ـ اخلقارج؟ ه،ا  مايل.

:  تتو يـٌغتتل ك تت اقشتتق : ًٓ ـ أ  كنؿًتتؽ بوٕقػتتوظ، وإكتتام كنؿًتتؽ بو عتتوين أو

 وادؼوغؼ اقعؾؿقي.

 ماقؽ إخري: هؾ يؼوا عـ همٓء: خقارج أو ٓ يؼوا؟ إ  ـقؾ أو ي يؼؾ، 

  و هق ادصقؾي؟ ادصقؾي أفؿ عىل صقاب أل عىل خطل.

 كعؿ.  داخؾي:

 ـ: ٕكـو كًنطقع أ  كؼقا   ً  وققا ه،ا اجلقاب اقـفوغل.. كؼقا ك اقشق :

فتؿ إإفؿ ققًقا  ـ اخلقارج، قؽـفؿ ققًقا عىل صقاب، طقتى! اتاى إذا ـؾـتو: 

ختتقارج ؿؿعـتتك ذقتتؽ أفتتؿ ققًتتقا عتتىل صتتقاب، ؿتتام اقػتتاع بتتػ اقعٌتتوراػ؟ أي: 
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بػ ـقيل: ققًقا  ـ اخلقارج وقؽـ ققًقا عىل صقاب، أو ـتقيل: هتؿ ختقارج 

 وهؿ بطٌقعي ادوا ققًقا عىل صقاب،  و اقػاع؟

  اخلقارج ،ؿ دٓقي خوصي يف إ وديٌ،   ً  ـوا ؿقفو:  قامهؿ اقػاع: أ

... طقى! ه،ه اقًتؿي ي ان ؼتؼ يف هتمٓء اقت،يـ ـتد كؼتقا عتـفؿ: إفتؿ ختقارج 

يف اقعفد ادتورض، ؿفتؾ فتقفؿ ي ان ؼتؼ ؿتقفؿ هت،ه اقًتؿي خاةتقا عتـ فتقفؿ 

،ا اقؾػظ خقارج؟ كؼقا: ٓت ٕ  ه،ه اقًؿي  ـ اقًامت، و قـئٍ، ؿـ ـ كرتك ه

اق،ي حينؿؾ أخً،ا ورًدا، وكؼقا: همٓء اقت،يـ يؽػتاو  اققتقل  ؽتول ا ًتؾؿػ 

بوجلؿؾتتي، بتتوقنعٌري اقشتتو ل: بتتوقؽقل! هتتل بضتتوعي ققًتتً بضتتوعي، لتتى أ  كضتتع 

أ ول أعقــتو داغتاًم خطتقرة اؽػتري ا ًتؾؿ قتقا ؿؼتط اؽػتري مجتوهري ا ًتؾؿػ أو 

هتتت،ا خطتتتا، فتتتام اعؾؿتتتق   تتتـ  مجوعتتتي  تتتـ ا ًتتتؾؿػ، ؿتتتاد  تتتـ أؿتتتااد ا ًتتتؾؿػ

 إ وديٌ ا عاوؿي ؿقؿـ فػا  ًؾاًم ؿؼد بوء بف أ د و.

ؿلكو أعنؼد أ  همٓء اقت،يـ يعؾـتق  اؽػتري  ؽتول ا ًتؾؿػ عتىل اػصتقؾ بتػ 

بعتتته وبعتتته آختتتا، وقًتتتً أ  يف هتتت،ا اقصتتتدد، إفتتتؿ  تتتـ هتتت،ه ادق قتتتي هتتتؿ 

اؽوبتتتتف فٌتتتترية  تتتتـ فتتتتوخلقارج إوقتتتتػ اقتتتت،يـ فتتتتوكقا يؽػتتتتاو  ا ًتتتتؾؿ  ستتتتاد ار

اقؽٌوغا، ؿفمٓء ا عتورصيـ اققتقل ... يؿؽتـ أ  يطؾتؼ عؾتقفؿ قػظتي اخلتقارج أو 

وت ٕ  هتتمٓء ا تتنفاوا قتتقا بنؽػتتري عو تتي ا ًتتؾؿػ  ٓ، قؾًتتٌى اقتت،ي ذفااتتف آكًػتت

 فام هق  ،هى اخلقارج واإلبووقي  ـفؿ اقققل وا قةقديـ يف عام ..



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

80 

 ... عـدكو ..  داخؾي:

  ـ ذقؽ؟ عـدفؿ يشء اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

هتتتمٓء  تتت،هٌفؿ  عؾتتتقل:  ااؽتتتى اقؽٌتتترية ؿفتتتق فتتتوؿا، هتتتمٓء اقتتت،يـ  اقشتتتق :

كؼقا آكًػو  ن ػظػ: هؾ هؿ خقارج أل ققًقا ب قارج؟ ك ـ  ع  و أ قع عتـفؿ 

عىل إـؾ إفؿ يؾنؼق   ع اإلبووقي يف اؽػري ا ًؾؿ  ساد اراؽوبف فٌرية  ـ 

ؼتط  تو ينعؾتؼ بتودؽؿ، اؽػتري  ؽتول ا ًتؾؿػ، اقؽٌتوغات ٕ  ديتدفؿ أ  هتق ؿ

ؿتتتـ ـ كؼتتتقا: هتتت،ا اقنؽػتتتري  تتتقاء يف داغتتتاة ادؽتتتول أو يف داغتتتاة أو تتتع ب قتتتٌ 

 اشؿؾ أيًضو ا  ؽق ػ، وأكو اقنؼقً  ع ف رييـ  ـفؿ ..

 عـدكو ... عـدكو ... يقصؾقهو إؼ ا  ؽق ػ ف،قؽ.  داخؾي:

وكوـشتتنفؿ يف  تتقريو ويف  أكتتو أـتتقا: اقنؼقتتً  تتع مجوعتتي  تتـ هتتمٓء اقشتتق :

إرد   و ذفاين اًؾًؾفؿ يف اقنؽػري بؼصي فـً  ؿعنفو  ـ بعه  ققخل 

 ـ إقٌو  ... وكعؾؿ يؼقـًو بػضؾ ا: ع  وةؾ بعد أ  ... اٌتورك واعتوؼ عؾؿـتل 

قغي اقؼتاآ  وقغتي ادتديٌ عتـ اقـٌتل عؾقتف اقصت ة واقًت ل أ  ... عـتدهؿ أ تقوء 

 قٌعد عـ اقػفؿ اقص قح ،،ا اقديـ.عسقٌي وعسقٌي ةًدا  ـ ا
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قؼد روى قـو اقؼصي اقنوققي: أ  رةً  عو ًو زار صديًؼو قف يف بقنتف، ؿؾتام ختاج 

ؿٌدا أ  يقدعف بوقً ل عؾقف ودعف بل   ؽؿ عؾقف بوقؽػا،  وذا؟ عـد و عود يف 

بتتت ده ربتتتام فتتتام اتتت ار بتتت د إعتتتوةؿ إذا دختتتؾ اقضتتتققك فتتتام دخؾتتتنؿ أكتتتنؿ أ  

كعتتتو،ؿ ؿنٌؼتتتك كعتتتو،ؿ فتتتام اافقهتتتو إذا  تتتو خاةتتتقا، عـتتتدهؿ أدب.. ـتتتد يـ عتتتق  

يؽتتق  أدب قؽتتـ اكظتتا  تتوذا يرتاتتى  تتـ وراء هتت،ا إدب: ربتتي اقٌقتتً أو وقتتد رب 

اقٌقتتتً أو اخلتتتودل إ  فتتتو  عـتتتدهؿ خيتتتاج اقـعتتتوا ويقةففتتتو هؽتتت،ا.. أقتتتقا أكتتتنؿ 

قةفي دخؾنؿ هؽ،ا، هق يقةف اقـعوا هؽ،ا، إذا خاج اقضققك لدو  اقـعوا  

 ققا إٓ أ  يضعقا أرةؾفؿ ؿقفو، ه،ا ا رتال قؾضقػ.. إفاال.

فػ، ـتوا: هت،ا ة  قَ ه،ا اقعوي  و خاج وةد كعؾقف فام اتاففام، يعـتل: ؾتري  ُت 

رب اقٌقً فػا،  وذا؟ ـتوا: ٕكتف ي حيترتل اقعتوي، فقتػ؟ ٕكتف  تو وةتف اقـعؾتػ 

قا إفاال قؾعوي، واق،ي قف، ه،ا يؽؾػف أكف يؿد رةؾف ويؿد يده ويقةففو، ه،ا ق

اقعؾتتؿ، واقتت،ي ي يؽتتال اقعؾتتؿ ي يؽتتال  تتـ ةتتوء بتتوقعؾؿ يؽتتال ي يؽتتال اقعؾتتؿ ي 

وهق بؿد ر قا ا:، ه،ا  و أفال ر تقا ا:..  تو أفتال ةربيتؾ..  تو أفتال رب 

 اقعو ػ، إًذا: هق فوؿا!

أعؾؿ  ذفاين واـع ه،ه ... وٓ أ نطقع أ  أوع ،و صٌغي أو بؾًدا  عقـًو، قؽـ

أ  ؿتتتتتتتتقفؿ  تتتتتتتتـ اًؾًتتتتتتتتؾ يف اؽػتتتتتتتتري ادؽتتتتتتتتول.. إؼ ا  ؽتتتتتتتتق ػ.. إؼ أغؿتتتتتتتتي 

ا ًتتتتوةد.. إؼ ا تتتتمذكػ.. إؼ  عؾؿتتتتل اقديوكتتتتي يف ا تتتتدارس اقنتتتتل يًتتتتؿقهو: 
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ا عتتتورك،  تتتوذا؟ ٕفتتتؿ فؾفتتتؿ يميتتتدو  هتتت،ا ادؽتتتؿ اقؽتتتوؿا، هتتت،ا  تتتو يؼتتتقا بتتتف 

  ًؾؿ.

 ؽتول ا ًتؾؿػ،  ك ـ كٌدأ  ـطؾؼػ  ـ ه،ا إصؾ اق،ي بـقه: وهق اؽػتري

ه،ا يف ديـ ا: ؾؾق يف اقديـت ٕ  اقنؽػري ٓ لقز إٓ إذا اٌػ أ  هت،ا ا ؽػتا 

ـد أكؽا  ؽاًم  عؾقً و  ـ اقديـ بوقيورة، يؿ أـقؿً ادسي عؾقف، ؿؼتد يؽتق  

أعسؿقًتتتو.. ـتتتد يؽتتتق  عابقًتتتو قؽـتتتف ةوهتتتؾ إؼ آختتتاه، ؿفتتتمٓء يرتفتتتق  اقؽتتت ل ... 

يؿ يعاوق  عتام ةتوء يف اػًتري ابتـ ةايتا  [33]ملمائ:  ﴾َؽوؿُِاو َ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اقْ ﴿

وؿُِاو َ ﴿واػًتتتري ابتتتـ ف تتتري: أ  ا ؼصتتتقد بتتتت  ُؿ اْقَؽتتت َؽ ُهتتت
أي:  [33]ملمائررر:  ﴾َؿُلْوَقئِتتت

اجلو دو  قؽيعي ا: اٌورك واعوؼ وهؿ اققفقد، وك ـ  قـام كؼقا يف اػًتري 

ققفتتقد ٓ، قؽتتـ  تتـ  تتورك اققفتتقد أيتتي هتت،ا اقؼتتقا ؿؾًتتـو كعـتتل أكتتف ٓ يؽػتتا إٓ ا

و يف إكؽتتتتور ويعتتتتي ا: اٌتتتتورك واعتتتتوؼ، وأفتتتتو صتتتتودي قؽتتتتؾ ز تتتتو  و ؽتتتتو   أيًضتتتت

 .[33]ملمائ:  ﴾َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ ﴿ؿ قـئٍ، اطٌؼ عؾقف ه،ه أيي: 

وقؽتتـ  تتـ فتتو  يعنؼتتد أ  ويعتتي ا: هتتل اقنتتل يـٌغتتل أ  اؽتتق  هتتل ادوفؿتتي، 

ياابق  وينـق  وي كق  ؿفمٓء فػور، قؽـ ٓ كؼقا: إفؿ  وقؽـ ٓ ... ؿوق،يـ

فػور إٓ إذا عؾؿـو أفؿ ا ن ؾقا  و اراؽٌقا  تـ ا عتويص، فت،قؽ هتمٓء اقت،يـ 

حيؽؿتتتتتق  بغتتتتتري  تتتتتو أكتتتتت ا ا:، ؿتتتتتن  ا تتتتتن ؾقا ذقتتتتتؽ بؼؾتتتتتقهبؿ وداكتتتتتقا بتتتتت،قؽ يف 

  ويعتتتي إعؼقتتتدهتؿ أي: فتتتام كًتتتؿع عتتتـ بعتتته اقؽػتتتور  تتتع إ تتتػ، يؼققتتتق : 
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  ل أ   و اصؾح يف ادؽؿ ؿفمٓء هؿ فوققفقد  تقاء ؿقطٌتؼ عؾتقفؿ ـققتف اإل

 .[33]ملمائ:  ﴾َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ ﴿اعوؼ: 

أ تتو إ  فوكتتً إختتاى، وهتتل: أفتتؿ يعرتؿتتق  بتتل  ادؽتتؿ قإل تت ل هتتق اقتت،ي 

لى أ  يؽق ، قؽتـ اقتـػا إ تورة بوقًتقء اقنتل  ؿتؾ اق كتوة وا تاابػ عتىل 

ن  ا  تتو  تتال ا: هتتل هتت،ه اقتتـػا إ تتورة بوقًتتقء اقنتتل  ؿؾفتتؿ عتتىل ... ا تت

واخلضتتتقع قؾضتتتغط اقعتتتو ل اقؽتتتوؿا إؼ آختتتاه، قؽتتتـ ـؾتتتقهبؿ وك تتتـ ي كطؾتتتع 

 عؾقفو بطٌقعي ادوا، أ د  قئػ:

ة بؽتتعقي هتت،ا اإل تت ل، ؿ قـئتتٍ، هتتؿ ي خياةتتقا عتتـ داغتتاة ا  ِؼتت  تتو أ  اؽتتق   ُ إ

يـ اق،يـ يااؽٌق  ا  ا وت، أ و إ  اعنؼدوا بل  اإل  ل، هؿ فوقػًوع أخا

 اإل  ل ٓ يصؾح قؾ ؽؿ يف ه،ا اق  و  ؿفق اقؽػا بعقـف.

 تتـ أيتتـ ،تتمٓء اقـتتوس اقتت،يـ يطؾؼتتق  اقنؽػتتري بوجلؿؾتتيت ٕ  فتتؾ  تتوفؿ  تتـ 

 ؽتتتول ا ًتتتؾؿػ اققتتتقل إ تتتو أفتتتؿ اطؾعتتتقا عتتتىل  تتتو يف ـؾتتتقهبؿ، أو  تتتؿعقا  تتتـ 

نؼدو  اإل  ل، إ  فو  يشء  ـ ه،ا ؿـ ـ  عفؿ، أوصوؿفؿ  و ... ٕفؿ ٓ يع

ٓ يؽق   ًؾاًم  ـ أكؽا ص  قي اإل  ل بودؽؿ يف فتؾ ز تو  و ؽتو ، قؽتـ 

ٓ  تتتتتٌقؾ قؾقصتتتتتقا إؼ ذقتتتتتؽ، أ تتتتتو ... ؿؽؾـتتتتتو يعؾتتتتتؿ ـققتتتتتف عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل قتتتتت،اك 

 تتع أكتتف صتتور  تتً رضبتتي اقًتتقػ، ويغؾتتى  «هتت   تتؼؼً عتتـ ـؾٌتتف؟»اقصتت ويب: 

ؽتتك  تتو ـتتوا: ٓ إقتتف إٓ ا: إٓ ؿتتااًرا  تتـ اقؼنتتؾ،  تتع ذقتتؽ عتتىل اقظتتـ أ  هتت،ا ا 
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ؾؾى اقا قا عؾقف اقًت ل قػظتي اقشتفودة عتىل ظتوها اقػعتؾ، هت،ه اقظتوهاة اقنتل 

و وخ ًصو  ـ اقؼنؾ، ؿلكؽا اقا تقا عؾقتف اقًت ل ذقتؽ وـتوا:  ـً ادا أكف ـو،و كػو

 .«ه   ؼؼً عـ ـؾٌف؟»

إ ت ل وؿتقفؿ ؾتري إ ت ل، ؿتام اقت،ي وك ـ أيًضو كؼقا: همٓء ادؽتول ؿتقفؿ 

لعؾـو كغؾى عؾقفؿ ؾري اإل  ل، واقؽػا عىل إ   فؿ؟ ٓ يشء عـدكو إٓ أ  

و أو قػظًتو أو فنوبتًي، فتتام وـتع  تـ بعتته ادؽتول اقت،يـ أكؽتتاوا  كًتؿع  تـفؿ خطوًبتت

 وعقي اقصقول   ً  يف ر ضو ، زعؿ ... وك ق ذقؽ.

ًٓ بتدو  اػصتقؾ،  ؿنًذا: خطل واوح ةًدا أ  كعؾتـ اؽػتري ادؽتول هؽت،ا إمجتو

يتتتؿ هتتتى أ  إ تتتا فتتت،قؽ؟ ؿتتتام  تتتل  ا ًنضتتتعػػ يف إرض اقتتت،يـ يؾ ؼتتتق  

هبتتتتتتمٓء اقؽػتتتتتتور بتتتتتت عؿفؿ، أو هتتتتتتمٓء اقطقاؾقتتتتتتً فتتتتتتام يؼققتتتتتتق  إؼ آختتتتتتاه، إ  

 ا ًنضعػػ يف إرض فوكقا ... يف فؾ  ؽو .

ٓ  ﴿إكتول:  يؿ أيـ ي،هٌق  بؿ ؾ ـققف عؾقف اقصت ة واقًت ل، بتؾ بؼتقا رب إِ

ـ  بِوإِلياَم ِ 
ٌُُف ُ ْطَؿئِ ْؾ ـَ ـْ ُأْفِاَه َو  ـ رأى  ـؽؿ »ـققف عؾقف اقً ل:  [016]ملنحل ﴾َ 

 ـؽتتتتًاا ؿؾقغتتتتريه بقتتتتده، ؿتتتتن  ي يًتتتتنطع ؿٌؾًتتتتوكف، ؿتتتتن  ي يًتتتتنطع ؿٌؼؾٌتتتتف، وذقتتتتؽ 

هتتتت،ه ا  تتتتورج فؾفتتتتو اتتتتدقـو عتتتتىل أ  اجلامعتتتتي يـطؾؼتتتتق   تتتتـ  «أوتتتتعػ اإليتتتتام 

  اخلتقارج اقًتوبؼق  يـطؾؼتق   تـ أهتقاغفؿ، وإٓ  تو اقت،ي رأوه أهقاغفؿ فام فو

 يف عغ را ا: عـف، وهق اخلؾقػي اقاا د  نك خاةقا عؾقف؟! 
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ؿنًذا: اقغؾق يف اقديـ هق ظوهاة همٓء اقـوس اقققل ؿقسى أٓ كغرت هبتؿ، وأ  

 كعاك أ ؽول ا:، وويعي ا: بنػوصقؾفو، ه،ا  ـ ةفي.

  هتتمٓء ادؽتتول فؾفتتؿ هتتؿ فػتتور فتتام يؼققتتق ، ؿتتام  تتـ ةفتتي أختتاى: هتتى أ

وراء ذقتتتتؽ؟ وراء ذقتتتتؽ اخلتتتتاوج عؾتتتتقفؿ، هتتتت،ا هتتتتق اقػتتتتاع، إذا فتتتتو  ا ؼصتتتتقد 

اؿ   تتتؾ هتتت،ا اخلتتتاوج اقتتت،ي يًتتتنؾ ل أ تتتايـ داخلتتتاوج عؾتتتقفؿ ؿفتتتؾ أكتتتنؿ ا تتتنعد

 ايـػ:

 إ ا إوا: اقػفؿ اقص قح قإل  ل يف عؼقداف.. يف أ ؽو ف.

ه اقـصقص عىل هت،ا اإل ت ل ا صتػك  نتك يصتٌ قا اقكء اق وين: ... ه،

فنؾتتتتتتتي وا تتتتتتتدة إذا  تتتتتتتو ـتتتتتتتو قا بؿ وربتتتتتتتي اقؽتتتتتتتوؿا ... أ  ينغؾٌتتتتتتتقا عؾقتتتتتتتف بتتتتتتتنيامفؿ 

وا تتنعدادهؿ، قتتقا هـتتوك إٓ عقاطتتػ ةوبتتي  تتفد اققاـتتع يف اقعلتت ادتتورض 

يف  تتقادث عديتتدة يف  لتت.. يف ادتتال ا ؽتتل.. يف  تتقريو أختترًيا واجل اغتتا، 

 ادقـو عىل أ  اقـوس يًنعسؾق  عىل أ ا فو  ،ؿ ؿقف أكوة. فؾ ه،ه ادقادث

عتتتتوش فتتتتام اعؾؿتتتتق  يف  ؽتتتتي، يضتتتتطفد  تتتتـ اقؽػتتتتور وييتتتتب  ¢اقا تتتتقا 

و يطتتادو  ويًتت ٌق  إؼ آختتاه،  تتو يتتوروا   تتؾ  وَيتتو ، ووتتعػوء ا ًتتؾؿػ أيًضتت

هتتت،ه اق تتتقرة ـٌتتتؾ أ  يًتتتنعدوا بتتتنيامفؿ، يتتتؿ بًتتت  فؿ فتتتام وـتتتع ذقتتتؽ ؿتتتقام بعتتتد 

 قا قا عؾقف اقً ل إؼ ا ديـي. قـام هوةا ا
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، يتتتؿ ي يابتتتقا  ًٓ اقشتتتوهد: أ  هتتتمٓء يف ادؼقؼتتتي أعنؼتتتد أفتتتؿ ققًتتتقا عؾتتتامء أو

اابقتتتي إ تتت  قي صتتت ق ي يوكقًتتتو، قتتت،قؽ ؿفتتتؿ  تتتق ريو   شتتتوفؾ  تتتـ ةديتتتد دو  أ  

يػقدوا ا ًؾؿػ أي ؿوغدة إٓ أ  يؽقكقا  ًٌٌو يف الخا اقدعقة، و و وـتع يؽػقـتو 

ًٓ  ع إ   ػ اقشديد.  و

وأ  بوقـًتتتٌي ٓـرتا تتتؽ ؿلكتتتو أـتتتقا: أكتتتو  تتتو عـتتتدي  تتتوكع أ  اقةفتتتقا أ تتتئؾي 

واوتتت ي  تتتقا بعتتته إعتتتاما اقنتتتل اؼتتتول هـتتتوكت ٕكتتتف أكتتتو ٓ ا تتتنطقع أ  أاصتتتقر 

اققوع اق،ي أكنؿ اشريو  إققف هـوك، ؿنذا فنٌنؿ  قئًو وأكو أدر ف إ  ي يؽـ هـو، 

  وأعطتتقؽؿ إةقبتتي، وإ  فـتتً ٓ أرى ؿتتنذا رةعتتً ـايًٌتتو إ   تتوء ا: إؼ عتتام

  ف  ؽ فؾ  ـفؿ يػنه  ًى هتقاه، إفٌري ؿوغدة يف ه،ا اقعؿؾت ٕكؽ ـؾً: 

 ع أ  ف  ل اققاوح وواوح ةًدا، قؽـ أٓ اعنؼد أ  ف ل ا: ع  وةتؾ  نتك 

اققتتتتتقل ا ٌؽتتتتتو  اقـصتتتتتورى يًتتتتتنػقدو  بعتتتتته اقـصتتتتتقص  ـتتتتتف قنليقتتتتتد فػتتتتتاهؿ 

هقاء داغاًم وأبًدا، ؿلكو  و أعنؼد أ  يف ف  تل اقت،ي وو ،ؿ، ه،ا  ل  أهؾ إ

ًٓ بل  ينؿًؽ بف فؾ ذي هًقى.   ؿعنؿقه آكًػو  و يدع جمو

ؿلكو ص قح أـقا: ... بوطؾ اعوطل اجلامعي قاةؾ ... قاةتؾ، و عتوداة هت،ه 

اجلامعتتتي جلامعتتتي أختتتاى، هتتت،ا بوطتتتؾ ٓ لتتتقز، ؿؽقتتتػ يؿؽتتتـ أ  يًتتتنغؾ هتتت،ا 

 ل ... عـفو إفو  ٌطؾي وإفو ...اقؽ ل قصوقح اجلامعي اقن

 (00:34:51( /27أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ايزد ع٢ً اخلٛارج

 

 ـوا عٌودة بـ اقصو ً:

ِط - ¢ -بويعـَو ر قَا ا: » عىل اقًؿِع واقّطوعِي يف اقُعنت واقُقنت، وا ـشَت

ىل أ  ٓ ُكـتتتوزَع إ تتتَا َأهؾتتتف،] إٓ أ  اتتتَاوا ُفػتتتاًا وا َؽتتتاه، وعتتتىل أَيتتتاٍة عؾقـتتتو، وَعتتت

و، ٓ ك وُك يف َبقا ًو، عـدفؿ  ـ ا:ِ ؿقف ُباهوٌ [، وعىل أ  كؼقَا بودؼى أيـَام فـ  

 .«ا:ِ قق ي ٓغؿٍ 

 ـوا اإل ول:

يتتؿ إ  يف هتت،ا ادتتديٌ ؿقاغتتد و ًتتوغؾ ؿؼفقتتي ف تترية، اؽؾتتؿ عؾقفتتو اقعؾتتامء يف 

 ."ح اقٌوريؿن"وو فؿ، وب وصي  ـفؿ ادوؿظ ابـ  سا اقعًؼ ين يف 

واقتتت،ي َيؿـتتتل  ـفتتتو هـتتتو: أ  ؿقتتتف ردًا رصحيتتتًو عتتتىل اخلتتتقارج اقتتت،يـ خاةتتتقا 

عتتىل أ تتري ا تتم ـػ عتتغ بتتـ أيب طوقتتى را ا: عـتتفت ؿتتنفؿ يعؾؿتتق  دو  أي 

 ؽ أو ريى أكف ي ياوا  ـف )فػاًا بقا ًو(، و ع ذقؽ ا ن ؾقا ـنوقف و ػؽ د ف 

را ا: عـتف قؼنتو،ؿ وا نئصتوا هق و ـ  عف  ـ اقص وبي واقنتوبعػ، ؿووتطا 
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 لؿنفؿ، ؿؾؿ يـٍ  ـفؿ إٓ اقؼؾقتؾ، يتؿ ؾتدروا بتف را ا: عـتف فتام هتق  عتاوك 

 يف اقنوري .

وا ؼصتتقد أفتتؿ  تتـقا يف اإل تت ل  تتـي  تتقئي، وةعؾتتقا اخلتتاوج عتتىل  ؽتتول 

 تتتـفؿ يف - ¢ -ا ًتتتؾؿػ ديـتتتًو عتتتىل  تتتا اق  تتتو  وإيتتتول، رؾتتتؿ  تتت،يا اقـٌتتتل

 . "اخلقارج ف ب اقـور ":- ¢ - ـفو ـققفأ وديٌ ف رية، 

ورؾتتؿ أفتتؿ ي يتتاوا فػتتاًا بقا تتًو  تتـفؿ، وإكتتام  تتو دو  ذقتتؽ  تتـ ظؾتتؿ وؿستتقر 

، ؿؼتد كٌنتً كوبنتي  تـ اقشتٌوب -واقنوري  يعقد كػًف فام يؼققق  -وؿًؼ. واقققل

ا ًؾؿ، ي ينػؼفقا يف اقديـ إٓ ـؾق ً، ورأوا أ  ادؽتول ٓ حيؽؿتق  بتام أكت ا 

إٓ ـؾتتتتتتق ً، ؿتتتتتتاأوا اخلتتتتتتاوج عؾتتتتتتقفؿ دو  أ  يًنشتتتتتتريوا أهتتتتتتؾ اقعؾتتتتتتؿ واقػؼتتتتتتف  ا:

وادؽؿتتي  تتـفؿ، بتتؾ رفٌتتقا رؤو تتفؿ، وأيتتوروا ؿنـتتًو عؿقتتوء، و تتػؽقا اقتتد وء، يف 

 لتت، و تتقريو، واجل اغتتا، وـٌتتؾ ذقتتؽ ؿنـتتي ادتتال ا ؽتتل، ؿ تتوقػقا بتت،قؽ هتت،ا 

 إٓ اخلقارج.ادديٌ اقص قح اق،ي ةاى عؾقف عؿؾ ا ًؾؿػ  ؾػًو وخؾػًو 

و و فو  يغؾى عىل اقظـ أ  يف أوقئؽ اقشٌوب  ـ هق حؾ  يٌنغل وةف 

ٌىَف قتتف إ تتا أو ؾتتار بتتف ت ؿلكتتو أريتتد أ  أوةتتف إقتتقفؿ كصتتق ي واتت،فاة،  ا:، وقؽـتتف ُ تت

 ينعاؿق  هبو خطلهؿ، وقعؾفؿ َيندو .

ؿتتلـقا:  تتـ ا عؾتتقل أ   تتو أ تتا بتتف ا ًتتؾؿ  تتـ إ ؽتتول  ـتتقط بوٓ تتنطوعيت 

و: عتىل اقـتوس  تٍ اقٌقتً  تـ ﴿نك  و فتو   تـ أرفتو  اإل ت ل، ـتوا اعتوؼ:  
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وهتت،ا  تتـ اققوتتقح بؿؽتتو  ؿتت  حينتتوج إؼ  [10]آل عمرريم   ﴾ا تتنطوع إققتتف  تتٌق ً 

 اػصقؾ.

 و اق،ي حينوج إؼ اقنػصقؾت إكام هق اقن،فري ب ؼقؼنػ ايـنػ:

اقتتتـػا عتتتىل  ينطؾتتتى اابقتتتي - تتتـ أي كتتتقع فتتتو  -إوؼ: أ  ـنتتتوا أعتتتداء ا:

 :- ¢ -اخلضقع ٕ ؽول ا: وااٌوعفوت فام ـوا

 .« وهد  ـ ةوهد كػًف يف طوعي ا: ا س»

وإختتاى: أ  ذقتتؽ ينطؾتتى اإلعتتداد ا تتودي واقًتت ح ادتتايب ت اقتت،ي يـؽتتُل 

وأعدوا ،ؿ  و ا نطعنؿ  ـ ـقة ﴿أعداء ا:ت ؿن  ا: أ ا بف أ ري ا م ـػ ؿؼوا: 

.واإلختت ا بتت،قؽ [61]مألنفررال ﴾  بتتف عتتدو ا: وعتتدوفؿو تتـ ربتتوط اخلقتتؾ ااهٌتتق

  ع آ نطوعيت إكام هق  ـ صتػوت ا ـتوؿؼػ، وقت،قؽ ـتوا ؿتقفؿ رب اقعتو ػ:

ًة ﴿  .[36]ملتوبة ﴾وقق أرادوا اخلاوج ٕعدوا قف ُعد 

وأكتتو اعنؼتتد ةوز تتًو أ  هتت،ا اإلعتتداد ا تتودي ٓ يًتتنطقع اققتتقل اقؼقتتول بتتف مجوعتتي 

، وعؾقتفت ؿؼنتوا أعتداء ا: -فام هق  عؾقل -عؾؿ  ـ  ؽو فؿ ـ ا م ـػ دو  

 ـ مجوعي  و  وبؼ ٕواكف، فام فو  إ ا يف اقعفد ا ؽل، وق،قؽت ي يم اوا 

ٓ يؽؾتػ ا: كػًتًو ﴿بف إٓ يف اقعفد ا دينت وهت،ا هتق  ؼنهت اقتـ  اقابتوين: 

 .[286]ملبقي   ﴾إٓ و عفو
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ؾسفتتتتود، وا  ؾتتتت   ؼتتتتًو قتتتتاب وعؾقتتتتفت ؿتتتتنين أكصتتتتح اقشتتتتٌوب ا تتتتن ؿا ق

اقعٌتتود: أ  يؾنػنتتقا إلصتت ح اقتتداخؾ، والةقتتؾ آهتتنامل بوخلتتورج اقتت،ي ٓ  قؾتتي 

ؿقتتتف، وهتتت،ا ينطؾتتتى عؿتتت ً دؤوبتتتًو، وز ـتتتو طتتتقي ًت قن ؼقتتتؼ  تتتو أ تتتؿقف بتتتت )اقنصتتتػقي 

واقرتبقتتتتتي(ت ؿتتتتتن  اقؼقتتتتتول هبتتتتت،ا ٓ يتتتتتـفه بتتتتتف إٓ مجوعتتتتتي  تتتتتـ اقعؾتتتتتامء إصتتتتتػقوء، 

ام أـؾفتتتؿ يف هتتت،ا اق  تتتو ، وب وصتتتي يف اجلامعتتتوت اقنتتتل وا تتتابػ إاؼقتتتوء، ؿتتت

 ختاج عىل ادؽول!

وـتتتتد يـؽتتتتا بعضتتتتفؿ رضورة هتتتت،ه اقنصتتتتػقي، فتتتتام هتتتتق واـتتتتع بعتتتته إ تتتت اب 

اإل تتتت  قي، وـتتتتد يتتتت عؿ بعضتتتتفؿ أكتتتتف ـتتتتد اكنفتتتتك دورهتتتتو، ؿتتتتوك اؿقا إؼ اقعؿتتتتؾ 

ق  اقًقويس أو اجلفود، وأعاوقا عـ آهنامل بوقنصػقي واقرتبقي، وفؾفؿ وا ت

يف ذقؽ، ؿؽتؿ  تـ حوقػتوت وعقتي اؼتع  تـفؿ مجقعتًو بًتٌى اإلخت ا بقاةتى 

اقنصػقي، ورفقفؿ إؼ اقنؼؾقد واقنؾػقؼ، اق،ي بف يًن ؾق  ف ريًا  تو  تال ا:! 

 وه،ا هق ا  وا: اخلاوج عىل ادؽولت وقق ي يصدر  ـفؿ اقؽػا اقٌقاح.

ول لتتى اخلتتاوج وخنو تتًو أـتتقا: ك تتـ ٓ كـؽتتا أ  يؽتتق  هـتتوك بعتته ادؽتت

عؾتتتتقفؿت فتتتت،اك اقتتتت،ي فتتتتو  أكؽتتتتا وعقتتتتي صتتتتقول ر ضتتتتو ، وإوتتتتو ل يف عقتتتتد 

 إو ك، وؾري

ذقتتتتؽ  تتتتو هتتتتق  عؾتتتتقل  تتتتـ اقتتتتديـ بوقيتتتتورة، ؿفتتتتمٓء لتتتتى ـنتتتتو،ؿ بتتتتـ  

 ادديٌ، وقؽـ بؽط آ نطوعي فام اؼدل.



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

33 

قؽتتتتتتـ جموهتتتتتتدة اققفتتتتتتقد ا  نؾتتتتتتػ قتتتتتت رض ا ؼد تتتتتتي، واقًتتتتتتوؿؽػ قتتتتتتد وء 

ـ ـنتتتوا   تتتؾ ذاك ادتتتوفؿ  تتتـ وةتتتقه ف تتترية، ٓ جمتتتوا أ  ا ًتتتؾؿػ أوةتتتى  تتت

قٌقوفتتتتو،  تتتتـ أ فتتتتو أ  ةـتتتتد ذاك ادتتتتوفؿ  تتتتـ إخقاكـتتتتو ا ًتتتتؾؿػ، وـتتتتد يؽتتتتق  

عـتتتف ؾتتتري راوتتتػ، ؿؾتتتامذا ٓ لوهتتتد  -أو عتتتىل إـتتتؾ اقؽ تتتري  تتتـفؿ -مجفتتتقرهؿ

هتتمٓء اقشتتٌوب ا تتن ؿا اققفتتقد، بتتدا جموهتتدهتؿ قتتٌعه  ؽتتول ا ًتتؾؿػ؟! 

ق  ةتقاهبؿ عتدل آ تنطوعي بتو عـك ا ؽتوح  توبؼًو، واجلتقاب  تقؽ فأظـ أكت

ي ي ؿا  - ع اع،ر إ ؽوكف -هق ةقابـو، واققاـع يمفد ذقؽت بدققؾ أ  خاوةفؿ

دى! وا  توا  ٓ يت اا  تتوي ً  - تتع إ تػ اقشتتديد - تقئًو  تقى  تتػؽ اقتد وء ُ تت

فا؟!.  يف اجل اغا، ؿفؾ  ـ  د 

 (.7738-3/7/7773اقص ق ي )
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 ٚج ع٢ً احلهاّاخلز

 ـوا اإل ول:

ادتته عتتىل اقؽتتػ عتتـ ـنتتوا إ تتااء وبوقصتترب عتتىل ظؾؿفتتؿ ، ـتتد ةتتوء ؿقتتف 

وؾري تتتتو ، وقتتتت،قؽ ؿتتتت  لتتتتقز اخلتتتتاوج  "اقصتتتت ق ػ"أ وديتتتتٌ صتتتت ق ي يف 

عؾقفؿ وـنو،ؿ ققا  ًٌو ٕعام،ؿ ، وإكام درءًا قؾػنـي ، وصربًا عىل ظؾؿفتؿ يف 

  ،يػي َرِاَ ا: ُ َعـُْف : ؾري  عصقي : ع  وةؾ ، و ـ ذقؽ  ديٌ

قَُؼقُل ؿِتقِفْؿ  » ـ نِل ، َو َت ًُت نَـ قَ  بِ ًْت َٓ َي َداَي ، َو َٓ ََيْنَتُدوَ  هِبُت ٌي  ؿ ت
ِدي َأغِ َيُؽقُ  َبعْت

ُؾقُب اقش   ـُ ْؿ  ُؾقهُبُ ـُ  .«قَوطِِػ يِف ُة ْاَمِ  إِْكاٍ ِرَةوٌا 

ًُ : َفقَْػ َأْصـَُع َيو َرُ قَا ا ْؾ ـُ وَا  ،يػي :  َؿُع ـَ ًْ وَا : َا ـَ ًُ َذقَِؽ ؟  : ِ إِْ  َأْدَرْف

َؿْع َوَأطِتتتْع  َؽ ، َؿوْ تتت َ، َ وُقتتت
ُاَك ، َوُأِختتت َب َظْفتتت رِي ، َوإِْ  رُضِ

.أخاةتتتف "َوُاطِقتتتُع قِْ َِ تتت

 (.0/70 ًؾؿ )

 (.833-77/7/838اقضعقػي )
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 َٔ ضالٍ فزم ايتهفري

 :¢ـوا ر قا ا: 

عتتي، واقًتتؿع، واقطوعتتي، وا،ستتاة، وأكتتو آ تتافؿ ب ؿتتا أ تتاين ا: هبتتو: اجلام

واجلفود يف  ٌقؾ ا:، ؿؿـ ؿورع اجلامعي ـقد  رب، ؿؼد خؾع ربؼي اإل  ل  تـ 

 عـؼف إٓ أ  يااةع، و ـ دعو بدعقى اجلوهؾقي ؿفق  ـ ة و ةفـؿ.

 )ص قح(

 ـوا اإل ول:

اقابؼي يف إصؾ: عاوة يف  ٌؾ،  عتؾ يف عـتؼ اقٌفقؿتي أو يتدهو كًتؽفو، 

قإل تت ل، يعـتتل :  تتو يشتتد بتتف ا ًتتؾؿ كػًتتف  تتـ عتتاى اإل تت ل، أي :  ؿو تتنعورهو

  دوده وأ ؽو ف وأوا اه وكقاهقف، ـوقف ابـ إيري.

ـؾتتتً: هتتت،ا كتتت   تتتـ عؽتتتات اقـصتتتقص اقنتتتل اتتتديـ ؿاـتتتي اقنؽػتتتري بوقضتتت ا 

واخلاوج، ؿػقف إ ا هب،ه اخلؿا اقنل ي يؼق تقا بشتس  ـفتو، ؿؼتد خاةتقا عتـ 

عتتتـ اقطوعتتتي، وي َيتتتوةاوا وي لوهتتتدوا، بتتتىل، قؼتتتد اجلامعتتتي، وعتتتـ اقًتتتؿع و

 هوةا بعضفؿ إؼ ب د اقؽػا قنؽػري ا ًؾؿػ وب وصي  ؽو فؿ.
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ؿتتن  اعؾؾتتقا وكػتتقا أ  يطٌتتؼ ادتتديٌ عؾتتقفؿ،  تتلقـوهؿ:  تتو ـتتققؽؿ بؿتتـ اتتاك 

وا دة  ـ ه،ه إوا ا؟ أيؽػتا بت،قؽ فػتا ردة، وإ  ي يًتن ؾ ذقتؽ بؼؾٌتف، بتؾ 

أةتتتتتوبقا بوإللتتتتتوب اقن  تتتتتقا  تتتتت،هٌفؿ اخلتتتتتورج عتتتتتـ  هتتتتتق  عتتتتترتك ب،كٌتتتتتف؟! ؿتتتتتن 

اجلامعتتتي، وفػتتتاوا أكػًتتتفؿ بلكػًتتتفؿ، ٕفتتتؿ ٓبتتتد أفتتتؿ يعرتؿتتتق  أفتتتؿ حؾتتتق  

بؽ تتتري  تتتـ إوا تتتا  تتتـ هتتت،ه اخلؿتتتا وؾريهتتتو! وإ  أةتتتوبقا  تتتؾًٌو، ؿؼتتتد كؼضتتتقا 

  ،هٌفؿ، وذقؽ  و كٌغل ، هداهؿ ا:!

 (.7/330ص قح  قارد اقظؿآ  )



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

707 

 عُزإ بٔ حطإرٚا١ٜ ايبدارٟ عٔ  

 ٌٖ ٜعين أْ٘ يٝط خارجًٝا

 عـ عؿاا  بـ  طو  هؾ يعـل أكف ققا خورةقًو؟ اٌق وري روايي اقًماا: 

  هتتتمٓء ٓ يؽػتتتاو  ٕفتتتؿ رووا إٓ، ٓ يعـتتتل، وقتتت،قؽ ـؾتتتً قتتتؽ:  اقشتتتق :

 عـف، ؿفق خورةل  عاوك.

 روايي عؿاا  عـ مجوعنف هؾ ياد ادديٌ أل يٌؼك ص ق ًو؟  داخؾي:

 إذا فو  مجوعنف يؼوت   ؾف. اقشق :

 ...مجوعنف اخلقارج ه،ا ادديٌ عـ  ،هٌف يضعػ ادديٌ.  داخؾي:

اؼتتتقا: يتتتاوي  تتتـ طايتتتؼ ختتتورةل آختتتا  تتتديٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف  اقشتتتق :

 اقً ل؟

  ديٌ يـل  ،هٌف.  داخؾي:

  عؾقش، حيؽل  ديٌ عـ اقا قا أل  ديٌ عـ ؾريه؟ اقشق :

 ة واقً ل.ٓ، عـ اقا قا عؾقف اقص   داخؾي:
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 ويف ه،ا ادديٌ اليقد  ،هٌف. اقشق :

 كعؿ.  داخؾي:

وٓ يؼٌتتؾ هتت،ا ادتتديٌ يعـتتل:  عـتتك ٓ ينليتتد بو تت،هى؟ أظتتـ أكتتً  اقشتتق :

 ؽتتل أ  صتتقرة خقوققتتي يعـتتل، صتتقرة خقوققتتي،  عتتاوك يف ا صتتطؾح أـتتقاا 

   تو رواه قؾعؾامء، أ  اقااوي ا ٌندع هؾ امخ، رواينف أل ٓ، أـقاا:  ـفو إذا فو

ققا ؿقف اليقد  ،هٌف وفو  بطٌقعتي ادتوا يؼتي ؿفتق رواينتف  ؼٌققتي، أ تو إذا فوكتً 

رواينف ؿقفو اليقد  ،هٌف ؿاواينف  قـئٍ، ٓ اؼٌؾ إذا ؿقفو اليقد  ،هٌف، ه،ا اقؼقا 

اق وين وهق إ فا عـد عؾامء ا صطؾح، قؽـ هـوك ـقا  و دال أ  ه،ا اقااوي 

ادتتتتوا  قتتتتـام ك ٌتتتتً عداقتتتتي راوي ـٌتتتتؾ فتتتتؾ يشء أيٌنـتتتتو  يٌنتتتتً عداقنتتتتف وبطٌقعتتتتي

، يتتتؿ أيٌنـتتتو وتتتٌطف ويؼنتتتف يف اقاوايتتتي وأكتتتف ٓ يؽتتت،ب عتتتىل  ًتتتؾؿإ تتت  ف، وأكتتتف 

ر قا ا:،  قـ،اك اقؼقا اق وقٌ يتليت ؿقؼتقا: رواينتف اؽتق  صت ق ي ٕكتف ديـتف 

 تتقئًو ي يًتتؿعف وإكتتام اؼققتتف  ¢وعداقنتف كـعوكتتف  تتـ أ  يؽتت،ب عتتىل ر تقا ا: 

اؼتتتقًٓ، وهتتت،ا اقتتت،ي أكتتتو أديتتتـ ا: بتتتف، وقتتت،قؽ ؿتتتاض ؿاوتتتقوت  تتتو يػقتتتدكو يشء، 

أعطقكتتتو روايتتتي رواهتتتو عؿتتتاا  بتتتـ  طتتتو  هتتت،ا بوقًتتتـد اقصتتت قح إققتتتف، يتتتؿ بوقًتتتـد 

يتد م  هت،ه اقاوايتي هتتدل اإل ت ل واإ، وـققتقا قـتو ¢اقص قح  ـف إؼ اقا تقا 

 اخلقارج، ه،ا ٓ وةقد قف.

  .: .. ( 77:  37/   50) ا،دى واقـقر /  
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 صؤاٍ حٍٛ إحد٣ اجلُاعات يف بانضتإ

مجوعتتي  تتـ بوفًتتنو   تتـ أهتتؾ ادتتديٌ وةتتوؤوا بل تتئؾي  فؿتتي، وأكتتو   داخؾتتي:

 لى ... قؽؿ ه،ه اقـصوغح..

 ه،ا ... حينوج إؼ ةؾًي خوصي. اقشق :

 همٓء ... ؿفؿ ٓ بد يف ه،ه اجلؾًي ... كًلقؽ يو  ق ، ك ـ ..  داخؾي:

 امعي اةنؿعقا هـو..قؽـ اجل اقشق :

 إذا فو  اًؿ ق  يو  ق .  داخؾي:

يًتتتعدفؿ أ  يف بوفًتتتنو  خاةتتتً مجوعتتتي ... مجوعتتتي ا ًتتتؾؿػ،   داخؾتتتي:

أوا همٓء ... ٕهؾ ادتديٌ، هتؿ أؿتااد اؾتؽ اجلامعتي وأهتؾ ادتديٌ مجوعتي 

أهؾ ادديٌ، يؿ ا نؼؾقا بو ؿ مجوعي ا ًؾؿػ، وأ  ... واقؾؾقا يف أ قوء 

ينؿًتتتتؽق  بودتتتتديٌ يف اقصتتتت ق ػ أ  هـتتتتوك مجوعتتتتي ا ًتتتتؾؿػ ...   ـفتتتتو ...

مجوعتتي ا ًتتؾؿػ، ويتتدعق  أ   تتـ ي يٌتتويع هتت،ه اجلامعتتي وأ ريهتتو ؿفتتق ختتورج 

عـ مجوعي ا ًؾؿػ  تقاء ... ويف بعته إ قتو  يننتعق  ويؽػتاو   تـ ي 

يٌويع اؾؽ اجلامعي، وف،قؽ يؼققق : فتؾ  تـ اًتؿك ... أهتؾ ادتديٌ ؿفتق ... 
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ـ أهتتتتتؾ اقًتتتتتـي أو بلصتتتتت وب ادتتتتتديٌ ... ادـػتتتتتل واقشتتتتتوؿعل ...  تتتتتـ أهتتتتتؾ  تتتتت

اجلامعي ٓ ... قـو ا ؿ إٓ ا ؿ وا د مجوعي ا ًؾؿػ، ؿ  أريد هب،ه إ قوء، 

وف،قؽ ينشٌ ق  بسؿقع  و ورد يف إ وديٌ  ـ أ ا ...  تقاء يف ... يؼتد ق  

 تتتـ ي ... اتتتاك  عتتتىل ...  نتتتك  تتتـ ي لتتتى ا تتتمذ  ـتتتوققا: هتتت،ا اتتتاك اقػضتتتقؾي،

اقػضقؾي   ؾ ه،ه ا ًوغؾ، ... وأف ا أفؿ أؿنقا أكف ٓ  قز اقص ة خؾػ أهتؾ 

 ادديٌ، ؿامذا رأيؽؿ.

هتتتت،ه بتتتتورك ا: ؿقتتتتؽ  نتتتتوج إؼ ةؾًتتتتي خوصتتتتي كنق تتتتع ٓ نقضتتتتوح  اقشتتتتق :

إ قر ؿقفوت ٕ  اق،ي ا نشؿف  ـ ه،ه اقؽت ل أ  هت،ا إ قتوء جلامعتي اقنؽػتري، 

كننع  نك اجلامعي هتمٓء اقت،يـ اؼتقا عتـفؿ هـتو  قةتقدو  قؽـ  و لقز أ  

 هـو يف ا ديـي.

 ٓ، يف اقٌوفًنو .  داخؾي:

 ٓ، اق،يـ كؼؾقا إققؽ ه،ا. اقشق :

 ... ةوؤوا إؼ اقعؿاة.  داخؾي:

 ه،ا هق، أـقا: هؿ هـو يف ا ديـي؟ اقشق :
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ًتوةد أهؾ ادديٌ ةوؤوا ا نؽقا أفؿ وقـتو  ًتوةد ... ٕهتؾ ا   داخؾي:

ؿتتؤ  أذفتتا  تتـ إغؿتتي اق تتوبنػ و تتـ أهتتؾ ادتتديٌ ؿفـتتوك ... بتتلفؿ يـنًتتٌقا إؼ 

 أهؾ ادديٌ وه،ا اقؽ ل بدعي ...

طقى! أكو أقنؼل  عؽ إ   وء ا: وك دد وـنًو كؾنؼل  ع بعه همٓء  اقشق :

و أو  تقئًو  تـ ذقتؽ وكن تدث  اإلخقا  اق،يـ قؼقنفؿ وذفتاوا بعته  تو ذفتات آكػًت

 وقع بام يقن ا: اٌورك واعوؼ.يف ا ق

 (00:15:42/ (1هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 تهفريٟ تشٚج اَزأ٠ بدٕٚ ٚيٞ ثِ تاب

يقةد بعه اقشٌوب اق،يـ فو  يـنؿل إؼ مجوعي  ـ اجلامعوت ا ًامة  -

وأ  اتتتوب    -طٌعتتتًو ا وةفتتتو بتتتدو  ويل -اقنؽػتتتري واتتت وج إ تتتدى اقـًتتتوء وأ  

قف ؿقًلا  و  ؽؿ ادقوة اق وةقي أ ، هؾ اقنقبي َ ُى   و ـٌؾفو، عـ  و فو  عؾ

 أّل؟

  وذا ا وةفو بغري ويل قعؾف فو  يعنؼد أ  اققيل فوؿا؟ -اقشق  

 كعؿ. -

 ا: أفرب. -اقشق 

 وأكسى أوٓدًا. -

 و يف ؿاع يف أوٓد أو  و يف أوٓد ؿن و أ  يؽق  ه،ا اقـؽوح ةوغ ًا  -اقشق 

ٓ إقتتف إٓ ا:،وا: أعؾتتؿ يؽتتق  اجلتتقاب فتتؤيت: أ  اقاةتتؾ يعنتترب أو ؾتتري ةتتوغ  

فوقاةؾ اق،ي فو  يف اجلوهؾقي وا وج بو اأة عىل عؼد ةتوهغ ؿوقا تقا عؾقتف 

اقًتت ل  قتتـام أ تتؾؿ أوقئتتؽ اقؽػتتور  تتو أ تتاهؿ بنسديتتد اقعؼتتقد ؿقؽتتق  هتت،ا   تتؾ 

 أوقئؽ.



 اخلوارج والتكفرييني ---------------------------------------------- أللباني يف املنوججامع تراث العالمة ا

703 

ا تتتتنؼات  يعـتتتتل يٌتتتتدو أ  اققوتتتتع حنؾتتتتػ، أ  هتتتت،ه اقؽتتتتيعي -أبتتتتق إ تتتت وع

ـصتتقص ا تتنؼات وأ  ٓ زواج إٓ بتتقيل  تت  ً، وٕهتتؾ اجلوهؾقتتي عتت،ر أكتتف ي اقو

ي يؼتتؾ ،تتؿ  ¢يتتلهتؿ وع ـٌتتؾ ذقتتؽ فتتوٕ قاا اقنتتل أفؾقهتتو  تتـ اقابتتو اقا تتقا  

اافقهتتتو أو ك تتتق ذقتتتؽ ؿقعـتتتل يظفتتتا أ  هتتت،ا إ تتتا حنؾتتتػ ؿؾتتتق  تتت  ً ـقتتتؾ فتتتو  ا

ٓ  ه،ا ٓ يدخؾ يف بوب اقنلويؾ ف  و    نلو ًٓ ؿلخطل أو ك ق ذقؽ؟ نلوًٓ وا

ه،ا اققةف وب   ؽ يف اقػتاع اقت،ي انتتػضؾ بتف واوتح ةتغ، قؽتـ  :اقشق 

ٓبتتتد  تتتـ أ  كااعتتتل هـتتتو اةنفتتتود ا سنفتتتديـ ا  طئتتتػ  ٕكتتتف  تتت  ً اققتتتقل هـتتتوك 

 تت،هى  عتتاوك بلكتتف يٌتتقح قؾؿتتاأة أو قؾػنتتوة اقٌوقغتتي  تتـ اقا تتد أ  اتت وج كػًتتفو 

 بـػًفو. 

 يف ادـػل؟ ه،ا  -ابقإ  وع

 إ ـو  و بدكو كػضح ا ،اهى أ  خؾقفو  ًنقرة. :اقشق 

 ٓ  ـ بوب اقنػؼف عؾؿ إـقاا يعـل. -أبق إ  وع

ؿـػرتض   صًو عوش يف هت،ا ا ت،هى  تو عتوش وات وج ا تاأة  بـتوء  :اقشق 

عىل هت،ا ا ت،هى وكًتؾ أو ي يـًتؾ  تش  فتؿ، يتؿ اٌتػ قتف خطتل هت،ا ا ت،هى 

 ـ اقـ ، ؿامذا يػعؾ؟ فام ورد عتـ عؿتا بتـ اخلطتوب أكتف  بدققؾ  و أوت إققف

 ئؾ  اة عـ ـضقي ؿتلؿنك بتاأي ـقتؾ قتف: أكتً ؿتقام  تٌؼ  ـت، فت،ا أؿنقتً ب ت ك 

ه،ا، ـوا: ه،ا عىل  و كػنل أ ، وذاك عىل  و أؿنقـو، ٕ  آةنفود اغري، ؿف،ه 
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ل  تتـ أغؿتتي صتت قح أكتتو أٓ تتظ أ  يؿتتي ؿاـتتًو بتتػ اةنفتتود إ تتو ،اقػًتت ي ٓ بتتد  ـفتتو

ا ًتتؾؿػ، ؿقؼتتتقا بستتتقاز اتتت وج اقػنتتوة اقاا تتتدة بـػًتتتفو دو  إذ  أبقفتتتو، أ  هتتت،ا 

اقعؼد ص قح، وبتػ  توب  غتاور بعؾؿتف قتقا عـتده يؼوؿتي بوقؽنتوب واقًتـي فتام 

يـٌغل ؿؼتول بـػًتف بنؽػتري مجتوهري ا ًتؾؿػ ويااتى عتىل ذقتؽ أ ؽتول  تو أكت ا 

ش ةدًا، قؽـ  و كًنطقع إٓ أ  ا: هبو  ـ  ؾطو ، ص قح ه،ا خطل وخطل ؿو 

 ،كؼقا  و دال هق ي يؽـ  نعؿتدًا   وقػتي اقتـ  اقؽتعل ؿتـ ـ كقةتد قتف عت،راً 

وٓ يعـل ه،ا اقع،ر إٓ أ  كعو ؾف فام ـؾـو  عو ؾي اإل  ل أوا ك وقف قؾؿؽفػ 

اق،يـ عؼدوا عؼتقد ؾتري وعقتي،و فت،قؽ عتىل هت،ا اإلكًتو  ينتقب بقـتف وبتػ ا: 

 ك فام هق وا: أعؾؿ.ع  وةؾ ويٌؼ

 إذا ةدد اقعؼد؟ -

إذا صتتح ةتتقاب اقًتتوبؼ،  تتو يف داعتتل قؾعؼتتد ٕ  اقصتت وبي  تتو أ تتؾؿقا  تتو  -

 ةددوا اقعؼقد.

 : .. : .. ( 36/    41) اهلدى والنور / 
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 ٕ أصخاب إقٍٛ بعض مجاعات ايتهفري 

 ٕٛ اجل١ٓ قد تابٛاًايهبا٥ز ايذٜٔ ٜدخ

 يغػتتا ـتتد اقؽٌتتوغا أصتت وب أ  اقنؽػتتري عتتيمجو  تتـ ٕؿتتااد ذفاكتتو اقًتتوغؾ: ـتتد

  ـد همٓء  إ ؿؼوققا،  خيؾدو  وٓ خياةق  يؿ  عقـي  دة اقـور يدخؾق  أو ،ؿ

 عؾتتقفؿ اؼتتول ٓ فتتل  اقتت،كقب  تتـ فؾقتتو اطفتتاهؿ ي اتتقبنفؿ وقؽتتـ اقتتدكقو يف اتتوبقا

 عت  ا: يت،فاه يعـتل  تـ اقـتوس  تـ أ  هق بؿعـوه ب ديٌ وا ندققا     اددود

 هتت،ا صتت ي  تتدى ؿتتام اٌتتً، ـتتد اٌتتً ـتتد رب يؼتتقا يتتؿ اقؼقو تتي يتتقل ،كقبتتفب وةتتؾ

 ؟ وادديٌ اقؼقا

 لتى عؾتؿ طوقى بوعنٌورك وأكً،  أعاؿف  و اقؾػظ هب،ا ادديٌ أ و اقشق :

 يًتؿق  اقت،يـ هتمٓء  تـ وا تد قتؽ يؼتقا ؿعـتد و اقؽنتػ ُامفؾ فقػ اعاك أ 

 اقػاصتتتي  صتتتؾ نظتتتااـ  تتتو ؿٌتتتدا اقػتتت ين ادتتتديٌ واقنؽػتتتري ا،ستتتاة بسامعتتتي

 ـتؾ،   تق ادتديٌ هت،ا واًتلقف إقٌتوين وهتق بتف ابنؾقتً اقت،ي اقشق   ع  نؿع

  تتتديٌ هتتتق هتتتؾ بتتتف ةئتتتً أيتتتـ  تتتـ ادتتتديٌ هتتت،ا قتتتف ـتتتؾ اقًتتتماا قتتتف وةتتتف رأ تتتوً 
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  تتو بؽتتؾ حينستتقا أ  ،تتمٓء  تتداً  كضتتع اقصتتقرة هبتت،ه ؟ رواه اقتت،ي و تتـ صتت قح

 عـو. بن ػػقا بعديـ،  يشنفق 

 ٕكتتف هتتق ؿتتابام،  اقًتتوعي هتت،ه إٓ  تتؿعنف وٓ ادتتديٌ هتت،ا ؿتتًعا  تتو وا: أكتتو

  تت   اقٌتت ار رواه هتت،ا بقؼؾتتؽ فنتتوب يف  تتويػف يؽتتق  بقستتقز ادتتديٌ هتت،ا بقفؿتتف

  تتق بتتدي أراةتتع  ئتتوت يااةتتع بتتدي هتت   َ إذا بقتتـام  قـئتتٍ، رأ تتًو بااةتتع اقٌتت ار ؿلكتتو

 اكتف دققتؾ ؿفت،ا كػتوآ ذفااف اق،ي نلويؾاق أ و،  ك صؾف  و ٓاو ك صؾف وـد اقؽنى

،  كصتتتق و فوكتتً  تتتو اقبنتتف اكتتف اتتتوب قؽتتـ ةتتتوء أيتتـ بقنطتتقروا يعـتتتل  تتـ اجلامعتتي

،   تتت،كى هتتتق ؟  تتت،كى ؾتتتري أل  تتت،كى أهتتتق كصتتتق و اقبنتتتف اؽتتتـ وي اتتتوب ؿوقتتت،ي

 َٓ  ا:َ إِ   ﴿ اعتتوؼ ـققتتف  تتع خؾقتتؽ أكتتً ؟يتتؿ ٓ أل ،تتؿ يغػتتا هتتمٓء ؿفتتؾ،  طقتتى

كَ  َأ ْ  َيْغِػاُ  فِ  ُيْؽَ
و ِػاُ َوَيغْ  بِ َؽ  ُدو َ  َ ت

ـْ  َذقِت وءُ   َِت  يف أيتي هت،ه ٕ  [38 ]ملنسرا: ﴾َيَشت

 فتتتام  تتتوكع ةتتتو ع اقتتتـ  ٕ  اقظفتتتا ـوصتتتؿي هتتتل اجلفؾتتتي ،تتتمٓء بوقـًتتتٌي اققاـتتتع

 دو   و يغػا " يشوء  ـ ذقؽ دو   و ويغػا بف يؽك أ  يغػا ٓ" اقعؾامء يؼقا

 اإل ت ل يف دخقؾي ؿؾًػي ؿوقؽٌوغا و ق فٌوغاه،ه بؽك ققا  و يغػا يعـل ذقؽ

  ت،هٌو وصتور ا تم ـػ أ تري عتىل خاةقا اق،يـ اخلقارج أوقئؽ أذكوب وهمٓء

 . بعده  ـ يلاق  اق،يـ اخلؾػوء فؾ عىل اخلاوج ،ؿ

 : .. ( 14:  10/   52) اهلدى والنور /   
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 مجاع١ ايتهفري يف ٖٛيٓدا

ؽتاة ... اقػؽتتاة عـتدكو يف إ تدى ا تد  ا،ققـديتي مجوعتي ةتوؤوا بػ ا ؾؼتل:

 ب ًى رأي أكو  ـٌعفو  ـ  ل وهل اقنؽػري وا،ساة. 

 اقنؽػري وا،ساة كعؿ. ه،ه وصؾً إؼ ب د اجل اغا. أي اقشق :

ؿػتتتل إ تتتدى ا تتتد  ا،ققـديتتتي يف مجوعتتتي ٓ يصتتتؾق  يف ا ًتتتوةد  ا ؾؼتتتل:

ويؽػتتاو  يعـتتل ؾتتريهؿ  تتـ إختتقة فتت،قؽ اقًتتؾػقػ اقتت،يـ يؼققتتق  بتتنفؿ يعـتتل 

خؾػ ه،ا اإل ولت ٕكف  ٌندع، وٕكف ف،ا وفت،ا، ؿفتؿ أ  ـتوققا إفتؿ إذا  يصؾق 

 تتؿعقا إذا  تتؿعقا ؿنتتقى  قتت  ،تتؿ  تت  ً أ  يصتتؾقا يف هتت،ه ا ًتتوةد اقنتتل هتتل 

كػا اقصتقرة أو كػتا ا ًتوةد اقنتل يف اقتٌ د اإل ت  قي، كػتا إغؿتي ةتوؤوا 

 قي، وةتوبقا إ تول ويعطتك إؼ هققـدا وا رتوا  ًوةد  ادؿد : اجلوققي اإل ت 

قتتف رااتتى، ؿتتام يف ؿتتاع بتتػ هتت،ا اإل تتول اقتتغ  تت  ً يف ا غتتاب أو يف اجل اغتتا أو 

يف  لتت أو اإل تتول يف هققـتتدا، وهتتؿ يؼققتتق : ك تتـ ٓ كصتتغ خؾتتػ هتت،ا خؾتتػ 

ه،ا اإل ول، ؿ،هًٌ إقتقفؿ  تاة، ؿؼؾتً ،تؿ، يعـتل كوـشتنفؿ  تقيي، ؿؼتوققا يل يف 

ا ًتتوةد هتتق  تت،يا  ـتتو عتتىل عتتدل اقاوتتو هبتت،ه اقٌتتدع إختتري: إ  اعن اقـتتو ،تت،ه 
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وهتت،ه ا ـؽتتاات ا قةتتقدة يف هتت،ه ا ًتتوةد عتتىل  تتد اعٌتتريهؿ، ؿفتتؾ لتتقز 

 ،ؿ يعـل    ً أ  يٌؼقا عىل  وقنفؿ اؾؽ، أل يصؾقا يعـل فًوغا اقـوس؟

 شتتؽؾي هتتمٓء يتتو أختتل أخطتتا بؽ تتري  تتـ اقصتتقرة اقنتتل ذفاهتتتو وهتتل  اقشتتق :

  يف  ًوةد ا ًؾؿػ، وراء ا نـتوعفؿ  تـ اقصت ة يف هت،ه أفؿ يعـل ٓ يصؾق

ا ًتتوةد قتتقا ٕكتتف ؿقفتتو  تت  ً أغؿتتي ؾتتري حؾصتتػ يف اقصتت ة وإكتتام يم تتق ... 

اقـوس  ؼوبؾ رااى، أو أ  يف ه،ه ا ًتوةد ف تري  تـ اقٌتدع وادتقادث، ققًتً 

د هتت،ه هتتل ا شتتؽؾي، ا شتتؽؾي أ  هتتمٓء هتتؿ عـتتدهؿ فػتتورت ٕفتتؿ أوًٓ يف اقتتٌ 

اإل   قي ؿض ً عـ اقٌ د: آه، وؿضت ً  نتك ا ًتؾؿػ اقت،يـ يعقشتق  يف بت د 

اإل تتت ل ففتتت،ه اقتتتٌ د وؾريهتتتو، ؿضتتت ً عتتتـ ا ًتتتؾؿػ اقتتت،يـ يعقشتتتق  هـتتتوك  يف 

ب د اقؽػا، ا ًؾؿق  اق،يـ يًنقطـق  ب د اإل ت ل هتمٓء فػتور عتـفؿ، وهتؿ 

ـْ َيْ ﴿  ـققتتف اعتتوؼ: يًؾًتتؾق  اقؽػتتا  تتـ ادتتوفؿ إؼ ا  ؽتتقل، ويطٌؼتتق َوَ تت

وؿُِاو َ  ُؿ اْقَؽتت َؽ ُهتت
ْؿ بِتتاَم َأكتتَ َا ا: ُ َؿُلْوَقئِتت ُؽتت عتتىل فتتؾ  ؽتتول اقتتدوا  [33]ملمائرر:  ﴾حَيْ

اإل   قي، ٓ يػاـق  بػ أ د  ـفؿ، يؿ يًؾًؾق  اقؼضتقي إؼ ختودل ا ًتسد، 

مٓء وققا ؿؼط إؼ اإل ول وٓ ا مذ ، بتؾ وإؼ ختودل ا ًتسدت  توذا؟ ٕ  هت

يعقـتتق  ادتتوفؿ وياوتتق  ب ؽؿتتف، ؿقًؾًتتؾق  اقؽػتتا اقتت،ي بتتدؤوا بودتتوفؿ إؼ 

أصتتتتغا بؽتتتتقل، ؿؽتتتتؾ هتتتتمٓء فػتتتتور، وقتتتت،قؽ هتتتتؿ يؿنـعتتتتق   تتتتـ اقصتتتت ة ،تتتت،ا 

اقًٌى، وققا ٕكف يف بدع ويف أ قر أو  و يف إخ ص أو  و  وبف ذقؽ، وه،ه 
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ـ اقشتٌوب ا ًتؾؿ  ـشـي كعاؿفو  ـ َأْخَ ل، وك ـ بؾقـو هـتو  تـ بعته إؿتااد  ت

اقتتتت،ي فـتتتتو كظـتتتتف أكتتتتف  عـتتتتو و ـتتتتو وؿقـتتتتو، وؿعتتتت ً فـتتتتً أاعستتتتى  ـتتتتفت ٕفتتتتؿ فتتتتوكقا 

يًندقق  بؽنٌل ويـنػعق  هبو ويل ق  ب،قؽ، آه، ؿوةنؿعـو ك ـ  ع بعضتفؿ 

هـو، فوكقا يؿنـعق  عـ ص ة اجلؿعي  وعـ ص ة اجلامعي، ٓ يصتؾق  إط ـتًو، 

طتتتمهؿ يٌتتتدأ  تتتـ أيتتتي اقؽايؿتتتي  قتتتٌ واقًتتتٌى هتتتق اقتتت،ي ذفااتتتف قتتتؽ آكػتتتًو، ؿ 

ؿفؿقهتتو ؿفتتاًم خطتتًل وينؾتتقا ذقتتؽ أخطتتوء ف تترية وف تترية ةتتدًا،  ـفتتو أفتتؿ خيطئتتق  

اقاوايتي اقنتتل اؼتتقا بتتل  ابتتـ عٌتتوس  تتو ؿنتت أيتتي ا تت،فقرة ـتتوا: فػتتا دو  فػتتا، 

ـتتوا هتت،ه روايتتي ؾتتري صتت ق ي، وهتتؿ ةفؾتتي، ٓ يعاؿتتق  عؾتتؿ ادتتديٌ وٓ عؾتتؿ 

كتام ديتـفؿ هتقاهؿ، فتوخلقارج إوقتػ كو تًو، ؿتام أعستٌفؿ اجلاح واقنعتديؾ، وإ

ٌ،وفو كٌ، اقـقاة، ؿفمٓء يف اققاـتع ـؿفق ديـفؿ و و ي يعسٌفؿ ؿفؿ ياؿضقكف وي

ـد كسد ؿقفؿ مجوعي حؾصتػ وقؽتـفؿ وتوقق ت ٕفتؿ يؿشتق  عتىل ؾتري عؾتؿ، 

اٌتدأ ؿفؿ ب وةي  إؼ عؾامء يؼػتق  ،تؿ بو اصتود، و،ت،ا ؿؿستودقنفؿ لتى أ  

 ـ اؽػريهؿ قؾؿًؾؿػ، وهؿ فام ـؾً قؽ أهؾ أهقاء يلخ،و   ـ فؾ ك   تو 

يشنفق ، أوًٓ: ٓ يـظاو  إؼ  ـ  قؼً أيي، وهتؿ اققفتقد،  قتٌ فتو  اققفتقد 

ـًام : ـًؿ قف اقًؾطي عتىل اقؼًتؿ أختا، ويلخت،و   تـفؿ إاتووة أو رضيٌتي أو 

قتتتتف اقصتتتتدع وادؽتتتتؿ ووةتتتتدوا ؿ -¢- تتتو  تتتتوبف ذقتتتتؽ، ؿؾتتتتام بعتتتتٌ ا: بؿتتتتدًا 

بودؼ وقؽـفؿ ة تدوه  ًتدًا وبغقتًو  تـ عـتد أكػًتفؿ، وفتام ـتوا رب اقعتو ػ 

،  ع ذقؽ ـوقً [036]ملبقي  ﴾َيْعِاُؿقَكُف َفاَم َيْعِاُؿقَ  َأْبـَوَءُهؿْ ﴿يف اقؼاآ  اقؽايؿ: 
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اقطوغػتتتي اقتتتدو   تتتـفؿ: ك تتتتـ كن تتتوفؿ إؼ بؿتتتد، أكتتتف هتتتت،ا اقتتت،ي يلخ،وكتتتف  ـتتتتو 

واقعؾقتتو عـتتدهؿ هتتؾ حيتتؼ ،تتؿ ذقتتؽ، ؿتتن  أةتتوبؽؿ بتتام يتتقاؿؼؽؿ اقطوغػتتي اقؽتتربى 

هتت،ه أيتتي، أفتتؿ يايتتدو  أ   -عتت  وةتتؾ-ؿ تت،وا بتتف، وإٓ ؿورؿضتتقه، ؿتتلك ا ا: 

يلخ،وا  ـ  ؽؿ بؿد وهؿ فػور بف، ؿلوًٓ أيي اعـتل  تـ ٓ يتم ـ بوإل ت ل. 

وٓ اعـتتتتتل  تتتتتـ يتتتتتم ـ بوإل تتتتت ل وقؽـتتتتتف يؼلتتتتت يف اطٌقتتتتتؼ ةوكتتتتتى  تتتتتـ ةقاكتتتتتى 

 تتتتت ل، هتتتتت،ا أوًٓ، يوكقتتتتتًو: هتتتتتؿ ٓ يعؾؿتتتتتق   ؼقؼتتتتتي قغقيتتتتتي ووعقتتتتتي أ  اقؽػتتتتتا اإل

 تٌوب ا ًتؾؿ ؿًتقع، وـنوقتف »: -عؾقتف اقصت ة واقًت ل-درةوت، ؿؿ  ً ـققتف 

، إذًا ـنتتوا ا ًتتؾؿ فػتتا، هتتؾ هتتق اقؽػتتا اقتت،ي عـتتوه رب اقعتتو ػ يف أيتتي «فػتتا

ُؽْؿ بِاَم َأكَ َا ا﴿اقًوبؼي وهق:  ـْ َيْ حَيْ ، [33]ملمائ:  ﴾: ُ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ َوَ 

يف ادتتتتديٌ اقتتتت،ي ياويتتتتف اإل تتتتول  -عؾقتتتتف اقًتتتت ل-ٓ، فتتتت،قؽ ـققتتتتف  اجلتتتتقاب:

 -¢-اقٌ تتتتوري يف صتتتت ق ف  تتتتـ روايتتتتي ةايتتتتا بتتتتـ عٌتتتتد ا: اقتتتتٌََسغ أ  اقـٌتتتتل 

 تتتتؽنفؿ  نتتتتك  «ا نـصتتتتً يل اقـتتتتوس»خطتتتتى يف  ستتتتي اقتتتتقداع وـتتتتوا جلايتتتتا: 

ٓ ااةعتقا »وـوا ،ؿ:  -عؾقف اقص ة واقً ل-ؿ طى ؿقفؿ يًؿعقا  و أـقا، 

فػتتتتورًا ييتتتتب بعضتتتتؽؿ رـتتتتوب » «بعتتتتدي فػتتتتورًا ييتتتتب بعضتتتتؽؿ رـتتتتوب بعتتتته

، فػورًا بؿعـك خورةػ عـ ا ؾي ٓ اػعؾق  ؿعؾ اقؽػور ييب بعضؽؿ «بعه

رـتتتوب بعتتته،  تتتـ هـتتتو ـتتتوا اامجتتتو  اقؼتتتاآ  عٌتتتد ا: بتتتـ عٌتتتوس يف اػًتتتري أيتتتي 

ُؽْؿ بِاَم َأكَ َا ا: ُ َؿُلْوَقئَِؽ ُهُؿ اْقَؽوؿُِاو َ َو َ ﴿إوؼ:  ، ـتوا: [33]ملمائ:  ﴾ـْ َيْ حَيْ

قتتتقا فتتتام يظـتتتق ، إكتتتام هتتتق فػتتتا دو  فػتتتا، وهتتت،ا ادتتتديٌ صتتت قح اإل تتتـود ٓ 
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يؿؽـ أ د أ  يشؽ ؿقف، قؽـ أوقئتؽ  تو وةتدوه يصتدل ا توهفؿ اخلتورج عتـ 

ـَ ﴿ققتتتتف اعتتتتوؼ: اإل تتتت ل ـتتتتوققا: هتتتت،ا ٓ يصتتتتح، وعتتتتىل ذقتتتتؽ ـ
َوإِْ  َطوغَِػنَتتتتوِ  ِ تتتت

نِل  و َعىَل إُْخَاى َؿَؼواُِؾقا اق  ًْ إِْ َداُ َ ُ قا َبقْـَُفاَم َؿنِْ  َبَغ
نَنَُؾقا َؿَلْصؾِ ـْ ا ُْْمِ ـَِػ ا

 ؽتؿ عتىل اقطوغػتي اقٌوؾقتي بتام  ؽتؿ  [1]ملحجيم: ﴾َاٌِْغل َ ن ك َاِػلَء إَِؼ َأْ ِا ا: ِ

وـنوقتف »غل عؾقفتو، طوغػنتو   م ـنتو   تع أكتف ادتديٌ  تق ـتوا: عىل اقطوغػي ا ٌ

، إذًا صدع ابـ عٌوس  قـام ـوا: فػا دو  فػا. همٓء ةفؾتي ويؽػقتؽ أ  «فػا

اعؾتتتؿ أفتتتؿ أؾتتتاار، أؾتتتاار، يعـتتتل  تتتٌوب  تتتو ؿتتتقفؿ رةتتتؾ بؾتتتغ  تتتـ اقًتتتـ اقًتتتنػ 

واقًتتٌعػ وهتتق يتتدرس اقعؾتتؿ، وقتتقا ا ؼصتتقد أكتتف بؾتتغ  تتـ اقًتتـ اقًتتـ اقؽٌتتري 

وهتتق ةوهتتؾ، ٓ،  تتو بؾتتغ  تتـًو يف درا تتي اقعؾتتؿ،  نتتك يعتتاك اقـو تت  وا ـًتتقخ 

واقعول واخلوص وا طؾؼ وا ؼقد، يؿ يعاك آيور اقص وبي  و يصح  ـفو و و ٓ 

يصتتتح. خنو تتتًو أـتتتقا: هتتتمٓء اقـتتتوس خاةتتتقا عتتتـ كصتتتقص  تتتـ أيتتتوت اقؽايؿتتتي 

ي أ  ادوديتتي ؿتتن  اقًتتوع -إ   تتوء ا:- ـفتتو، وهبتت،ا اقتتـ  أختتنؿ هتت،ه اجلؾًتتي 

رْيَ ﴿عؽ، ـوا اعتوؼ:  ْع ؾَت
ُف اْ،ُتَدى َوَين ٌِت َ قَت و َاٌَتػ  ِد  َت ـْ َبعْت

قَا  ِت ِؼ اقا  ُت
ـِ و ـْ ُيشَت َو َت

رًيا وَءْت َ ِصتتت ـ َؿ َوَ تتت ِف َةَفتتت
ؾِ و َاتتتَقؼ  َوُكْصتتت ِف َ تتت تتت ُتتتْمِ ـَِػ ُكَققى ٌِقِؾ ا ْ ، [001]ملنسرررا: ﴾َ تتت

ي يؽـ  و أظتـ وا تد، هتمٓء ااٌعتقا ؾتري همٓء ااٌعقا ؾري  ٌقؾ ا م ـػت ٕكف 

ؾؿًتتؾؿػ  أربعتتي عؽتت ـاكتتًو وةتتد ؿتتقفؿ اخلتتقارج ق تتٌقؾ ا تتم ـػت ٕكتتف  هتت 

وا عن قتتي وا اةئتتي و تتع ذقتتؽ ؿو ًتتؾؿق   نتتك إواغتتؾت عتتغ بتتـ أيب طوقتتى 

وؾتتريه، ـتتوا عتتـ اخلتتقارج: أفػتتور هتتؿ؟ ـتتوا: ٓ، هتتؿ  تتـ اقؽػتتا ؿتتاوا،  تتويػ؟ 
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ىل اؽػتتري فتتؾ ا ًتتؾؿػ إٓ هتتمٓء اقؽتتذ ي اقؼؾقؾتتي، و  عتتؤؿؽقتتػ هتتمٓء ينستتا

واقنتتتل ي اتتتمت  تتتقئًو  تتتـ اقعؾتتتؿ خيتتتق،ؿ أ  يصتتتدروا أ ؽو تتتًو رهقٌتتتي ةتتتدًا وهتتتؿ 

 بوقؽنوب واقًـي ةوهؾق . أرةقفؿ أ . 

 (  00: 18: 53/ 523) اهلدى والنور /
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 َا تزتهب٘ بعض اجلُاعات َٔ صفو يًدَا٤

ـ  تتتقادث ـنتتتؾ  تتتـ ةفتتتي اجلامعتتتوت كًتتتؿع  تتتو حيتتتدث يف  لتتت  تتت: اقًتتتوغؾ

اإل   قي ؿفؾ ه،ا اقؼنؾ  ٌوح و ع أ  ا ؼنقا يشفد أ  ٓ إقف إٓ ا: ؿفتؾ هت،ا 

 عوت اإل   قي ؟اماقؼنؾ يعنرب  ٌوح  ـ ـٌؾ اجل

إ  ادؿد : ك ؿده وكًنعقـف وكًنغػاه وكعقذ بو:  ـ وور أكػًـو  اقشق :

ضتؾ قتف و تـ يضتؾؾ ؿت  هتودي قتف وأ تفد و ـ  قئوت أعامقـو  ـ َيده ا: ؿ   

تتتو ﴿أٓ إقتتتف إٓ ا: و تتتده ٓ ويتتتؽ قتتتف وأ تتتفد أ  بؿتتتدا عٌتتتده ور تتتققف  َ و َأَي  َيتتت

ؾُِؿقَ   ًْ ٓ  َوَأْكُنْؿ ُ  ـ  إِ ِف َوٓ َكُقُا
ُؼقا ا: َ َ ؼ  ُاَؼواِ ـَ آَ ـُقا اا  ِ،ي  .[012]آل عميم  ﴾اق 

قا َرب  ﴿ ُؼتتت تتتو اقـ تتتوُس اا  َ و َأَي  و َيتتت َؼ ِ ـَْفتتت َدٍة َوَخَؾتتت
ٍا َواِ تتت ـْ َكْػتتت

ْؿ ِ تتت ِ،ي َخَؾَؼُؽتتت تتت ُؿ اق  ُؽتتت

وَل  وَءُققَ  بِتِف َوإَْر َت ًَت ِ،ي َا قا ا: َ اق ت ؼُت وًء َواا  ًَت
ًٓ َف ِترًيا َوكِ و ـُْفاَم ِرةَت

ٌ   ِت َزْوَةَفو َوبَت

قًٌو 
ـِ  .[0]ملنسا: ﴾إِ   ا: َ َفوَ  َعَؾقُْؽْؿ َر

ـَ ﴿ ِ،ي تت تتو اق  َ و َأَي  ِديًدا َيتت ًٓ َ تت ْق تت ـَ قا  قُقتت ـُ قا ا: َ َو ُؼتت ْؿ  -آَ ـُتتقا اا  ْؿ َأْعاَمَقُؽتت ؾِْح َقُؽتت ُيْصتت

ْقًزا َعظِتقاًم  وَز ؿَت ْد ؿَت قَقُف َؿؼَت ِع ا: َ َوَر ُت
ـْ ُيطِت  [00]مألحرام: ﴾َوَيْغِػْا َقُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َو َت

ؾقتتف ؿتتن  ختتري اقؽتت ل فتت ل ا: وختتري ا،تتدي هتتدي بؿتتد  صتتىل ا: ع :أ تتو بعتتد
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وعتتىل آقتتف و تتؾؿ  وو إ تتقر بتتديوهتو وفتتؾ بديتتي بدعتتي وفتتؾ بدعتتي وتت قي 

وفؾ و قي يف اقـور وبعد ك ـ ٓ كتاى أ  هت،ا اقـتقع  تـ اقؼنتؾ هتق ةتوغ  وعتو 

ٓ  تتؽ أكتتف قتتقا فتتؾ ـنتتؾ ٓ لتتقز وعتتو ٕ  ا: عتت  وةتتؾ  قتتـام وصتتػ عٌتتوده 

ؾتتؽ اقصتتػوت ا تتم ـػ بصتتػوت لتتى أ  ان ؼتتؼ يف فتتؾ  تتم ـ  ؼتتو فتتو   تتـ ا

َل ا: ُ ﴿ـققتتف اٌتتورك واعتتوؼ  ا  ل َ تت
نِتت ٓ  بِتتوْدَؼى َوٓ َيْؼُنُؾتتقَ  اقتتـ ْػَا اق   [68]ملفيقررا  ﴾إِ

ؿتتتنذ  اقؼنتتتؾ ـتتتن   ـنتتتؾ ب تتتؼ وـنتتتؾ بغتتتري  تتتؼ ؿوقؼنتتتؾ ب تتتؼ هتتتق اقتتت،ي وعتتتف ا: 

فوقتتت،ي يؼنتتتؾ بغتتتري  تتتؼ ؿقؼنتتتؾ وفوقتتت،ي يااتتتد عتتتـ ديـتتتف اإل تتت  ل ؿقؼنتتتؾ وهتتت،ا 

ؽول اقػؼفقي ؿؿـ أي اقـقعػ ه،ا اقؼنتؾ اقت،ي كًتؿع اققتقل يؼتع  عاوك يف إ 

يف بعه اقٌ د اإل   قي فؿل هؾ هق  ـ اقؼنؾ ادؼ أل  ـ اقؼنؾ اقٌوطؾ ٓ 

كشتتؽ أبتتدا أ    تتؾ هتت،ا اقؼنتتؾ ٓ لتتقز إ تت  قو ٕ  اقتت،ي يؼتتقل بنـػقتت، إ ؽتتول 

  ًتؾامً  وً أ  أختاقؽعقي إكام هتق ادتوفؿ ا ًتؾؿ وقتقا اقػتاد ا ًتؾؿ بؿعـتك قتق 

ـنؾتتتف ـواتتتتؾ ؿتتتت  لتتتتقز ٕخقتتتتف أ  ي تتتتلر قؾؼنقتتتتؾ بـػًتتتتف وإكتتتتام يػعتتتتؾ ذقتتتتؽ ادتتتتوفؿ 

ا ًتتتؾؿ ؿفتتتق إذا  تتتؾطف عتتتىل أ  يؼنتتتؾ اقؼواتتتؾ ةتتتوز قتتتف وإٓ ي لتتت  قتتتف ٕ  أيتتتي 

اقلحيي ا عاوؿي واقنتل هتل  تـ إ ؽتول اإل ت  قي اقٌتوهاة واقنتل هبتو اـتنظؿ 

ْؿ يِف ﴿ ل أعـتتتتتل هبتتتتت،ا ـققتتتتتف اعتتتتتوؼ ادقتتتتتوة أ ـتتتتتي يف ا سنؿتتتتتع اإل تتتتت  َوَقُؽتتتتت

و ُأْويِل إَْقٌَتتوِب  وِص َ قَتتوٌة يَت هتت،ا اقؼصتوص ٓ لتتقز أ  يؼتتقل  [001]ملبقري  ﴾اْقِؼصَت

بف فؾ ؿاد  ـ أؿااد ا ًؾؿػ وإكام هت،ا  تـ واةتى ادتوفؿ ا ًتؾؿ عتىل ذقتؽ 

   و يؼع اقققل يف  ل أو ؾري  ل  ـ اخلتاوج عتىل ادؽتول  نتك قتق ؿاوتـو أ
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بعتتتتته هتتتتتمٓء ادؽتتتتتول فتتتتتو  فػتتتتتاهؿ فػتتتتتاا رصحيتتتتتو يًتتتتتن ؼق  أ  يؼتتتتتواؾقا  تتتتتـ 

ا ًؾؿػ ٓ لقز   ؾ ه،ا اخلاوج إٓ بعد أ  ين ، ا ًؾؿق  إ تٌوب اقنتل 

امهؾفؿ قؾؼقول عىل ه،ا ادوفؿ اقؽتوؿا وهت،ا ب تٌ طقيتؾ طو تو اعاوتـو قٌقوكتف 

يؼتتقل ا ًتتؾؿق  وهـتتوك أوطتتي ف تترية  تتع إخ أبتتق أ:تتد بوخنصتتور أـتتقا  قتتـام 

بقاةتتتى اقنصتتتػقي واقرتبقتتتي اصتتتػقي اإل تتت ل  تتتو دختتتؾ ؿقتتتف  تتتو قتتتقا  ـتتتف وهتتت،ا 

حينتتتوج إؼ ةفتتتقد ةٌتتتورة  تتتـ عؾتتتامء بو ئتتتوت وإقتتتقك  نؽتتتواػػ عتتتىل اٌؾقتتتغ 

اإل تتت ل إؼ ا ًتتتؾؿػ إ تتت ل  صتتتػك فتتتام فتتتو  يف عفتتتد ر تتتقا ا:  صتتتىل ا: 

اإل  ل ا صػك و ـ كول  عؾقف وعىل آقف و ؾؿ  يؿ يابك ا ًؾؿق  عىل ه،ا

وِط ﴿اقرتبقتتتي اطٌقتتتؼ اقتتتـ  اقؼتتتاآين  ـْ ِرَبتتت
ٍة َوِ تتت ق  تتت ـُ ـْ 

نََطْعُنْؿ ِ تتت و اْ تتت وا َ،ُتتتْؿ َ تتت د 
َوَأِعتتت

ُفْؿ   ُدو  ُدو  ا: ِ َوَعتتت ٌُتتتقَ  بِتتتِف َعتتت إ تتتاا  اقرتبقتتتي ا عـقيتتتي  [61]مألنفرررال ﴾اخْلَقْتتتِؾ ُاْاِه

سنؿتتع اإل تت  ل إٓ يف أؿتتااد ـؾتتي واقرتبقتتي ا وديتتي ف  تتو  ػؼتتقد اققتتقل يف ا 

 ٌع تتتايـ يف هتتت،ا اقعتتتوي اإل تتت  ل اققا تتتع ؿقتتتقل ينسؿتتتع ا ًتتتؾؿق  عتتتىل هتتت،ا 

إ تتوس  تتـ اقنصتتػقي واقرتبقتتي ويٌتتويعق  رةتتؾ  تتـفؿ  تتوفؿ حيؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: 

ه،ا ادوفؿ  تو يتل ا بتف يـػت، إذا أ تا فتام وـتع يف عفتد اقا تقا  عؾقتف اقًت ل  إذا 

ققةتتف ؿوـنؾتتف أو  وً اد ا ًتتؾؿػ اذهتتى واـنتتؾ ؿتت   واةفتتف وةفتتأ تتا ؿتتاد  تتـ أؿتتا

ؾتتتدرا ٕ  اقا تتتقا يؼتتتقا ادتتتاب َخدعتتتي أو ِخدعتتتي أو ُخدعتتتي هتتت،ا ادتتتوفؿ هتتتق 

أ تتتو أ  يؽتتتق  طوغػتتتي يف بؾتتتد إ تتت  ل يافٌتتتق  رؤو تتتفؿ وـتتتد  ،اقتتت،ي قتتتف ادتتتؼ

ل اقؼؾتقب يتل اوفؿ بتلوا ا يظـتق  طقىٌتيافٌق  ةفوٓهتؿ وين ؽؿق  يف أؿتااد 
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و أوا تتتا وعقتتتي وهتتتل أوا تتتا بدعقتتتي حوقػتتتي قؾؽنتتتوب واقًتتتـي ؿفتتت،ا ٓ لتتتقز أفتتت

إ تتت  قو وقتتت،قؽ ؿفتتتمٓء اقتتت،يـ خياةتتتق  اققتتتقل عتتتىل ادؽتتتول ينعسؾتتتق  إ تتتا 

ؿق ا تتتق  اق ؿتتتاة اقنتتتل يٌغقفتتتو  تتتـ وراء آ تتتنعسوا هتتت،ا وـتتتد ةتتتوء يف بعتتته 

ـ كل إ وديٌ اقص ق ي  قـام اقةف بعه اقص وبي وـد فودوا أ  يقل قا  

ا: عتت  وةتتؾ ؿتت،فاهؿ اقا تتقا  عؾقتتف اقًتت ل  يف إ وديتتٌ اقصتت ق ي بتتل   تتـ 

فو  ـٌؾؽؿ فوكقا يعت،بق  فتو  أ تدهؿ يمخت، ؿققوتع ا ـشتور عتىل رأ تف ؿقـؽت 

 نتتك يؼتتع عتتىل إرض ؿؾؼنتتػ قرياتتد عتتـ ديتتـ ا: ؿقتتلبك ويتتاى هبتت،ا ا تتقت 

 ﴿ وقت،قؽ ـتوا اعتوؼ هب،ه اقطايؼتي ويًتؾؿ أ تاه : ؿقؿتقت  تفقدا يف  تٌقؾ ا:

ُفقا َأْ  َيُؼقُققا آَ ـ و َوُهْؿ ٓ ُيْػنَـُقَ   *اي  َى اقـ وُس َأْ  ُيرْتَ
ًِ ـَ * َأَ  ِ،ي َوَقَؼْد َؿنَـ و اق 

وِذبَِػ  ـ  اْقؽَت قا َوَققَْعَؾَؿ ـُ ـَ َصَد ِ،ي ـ  ا: ُ اق  ِفْؿ َؿَؾقَْعَؾَؿ
ٌْؾِ ـَ ـْ  قت،قؽ  [4-0]ملعنكبو: ﴾ِ 

 تتتـ ا تتتنعسؾ اقكتتتء ـٌتتتؾ أواكتتتف ابتتتنغ  :قنتتتل يؼق،تتتو بعتتته اقعؾتتتامء تتتـ ادؽتتتؿ ا

ب ا وكف ك ـ يف ه،ا اقعل  فدكو ف ريا  و يًؿك بوق قرات أو آكؼ بوت أو 

يف  ؽتتي  7300 تتو  تتوبف ذقتتؽ  تتـ أ تتقغفو  تتو وـتتع يف رأس اقؼتتا  ادتتورض  تتـي 

ل ا ؽا ي  ـ خاوج مجوعي عتىل ادؽتؿ هـتوك ؿقـتع اقؼنتؾ يف ا ًتسد ادتاا

 تتـ اقطتتوغػنػ واقطوغػتتي اقنتتل خاةتتً هتتل طٌعتتو اقٌوديتتي بتتوقظؾؿ يتتؿ اؾنفتتو يتتقرات 

ويقرات ف رية  ـفو يف  قريو وٓ بد أكؽؿ  ؿعنؿ  و أصوب اقدعقة اقققل  قٌ 

اققتتتقل فـتتتو )وك تتتـ هـتتتوك ـٌتتتؾ ك تتتق مخًتتتي عؽتتتة  تتتـي اؽتتتود  تتتقريو اـؼؾتتتى إؼ 

اة وأصتٌح يعـتل  عى  ؾػل عىل اقؽنوب واقًـي وأ ( رةعً اقدعقة  ؼفؼ
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و  أ  يظفتتتتتاوا ؤيعقشتتتتتق  فتتتتتام يعتتتتتقش اقتتتتتدود يف ةتتتتتقك إرض يعـتتتتتل ٓ لتتتتتا

بعٌوداهتؿ وعؼوغدهؿ إؼ آخا  و  ٌى ذقؽ آ نعسوا وـٌؾ اختوذ اقعتدة اقنتل 

أ اكو ا: ع  وةتؾ هبتو و تو عتداو   ت  و   ت ح ـؾٌتل إيتامين و ت ح  تودي 

ـتوس  ؼلتو  فتؾ اقنؼصتري   اقنه،ا اقً ح اإليامين  ؼقؼ  فؾ و ع ذقتؽ ؿت

ٕفتتتتتؿ ٓ يعاؿتتتتتق  اإل تتتتت ل وٓ يػفؿقكتتتتتف ؿفتتتتتام صتتتتت ق و ؿضتتتتت  عتتتتتـ أفتتتتتؿ ٓ 

 د بتتتيًتتتنطقعق  اقؼقتتتول بوقًتتت ح ا تتتودي يف هتتت،ه اقظتتتاوك اقنتتتل  تتتقط بؽتتتؾ 

إل  ل اقنل اؽود اًتنعؿا  تـ اقؽػتور بطايؼتي  ٌتووة أو بطايؼتي خػقتي ظوهاهتو ا

  لتت و تتو يؼتتع يف اجل اغتتا فتتؾ ذقتتؽ اقا:تتي وبوطـفتتو اقعتت،اب ،تت،ا ؿتتام يؼتتع يف

خ ك اإل  ل وعىل ا ًؾؿػ أ  يعقدوا إؼ ؿفتؿ ديتـفؿ ؿفتام صت ق و وإؼ 

َاُح ﴿اطٌقؼتتتف عتتتىل أكػًتتتفؿ عتتتىل هتتت،ا إ تتتوس  تتتـ اقػفتتتؿ اقصتتت قح  َوَيْقَ ئِتتتٍ، َيْػتتت

ة وهب،ه ا ـو ٌي اعسٌـل فؾؿي ـو،تو بعته اقتدعو [1]مليو  ﴾ا ُْْمِ ـُقَ  بِـَْلِ ا: ِ 

اإل   قػ ٕاٌوعف وقؽـفؿ  ع إ ػ أعاوقا عـ ه،ه اقؽؾؿي وهل  تـ ختري 

اقؽؾامت اقنل اؽؾؿ هبو ذقؽ اقداعقي أـقؿقا دوقي اإل  ل يف ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽتؿ 

يف أروؽؿ أـقؿقا دوقي اإل  ل يف ـؾقبؽؿ اؼؿ قؽؿ يف أروؽؿ ؿؼٌؾ أ  يؼقؿ 

ؿ قتتتـ اؼتتتقل ،تتتؿ دوقتتتي ا ًتتتؾؿق  دوقتتتي اإل تتت ل يف ـؾتتتقهبؿ ويف ذوات أكػًتتتف

إ  ل عىل أروفؿ واققتقل اقـتوس عؽًتقا يصتق ق  بتل  ادوفؿقتي : وهتق  تؼ 

اتدع ادؽتؿ بتام  توء ا:  وقؽـفؿ ٓ حيؽؿق  وع ا: يف أكػًفؿ ؿتام ؿوغتدة أ 

 ؼتتا بتتف وكًتتلا ا: عتت  وةتتؾ أ   ؼ  تتو أكتتًٌىتت طَ وااةتتقا  تتـ ؾتتريك أ  يُ  يف كػًتتؽ
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ـَ َآَ ـُقا ِيَ َاُؼقُققَ  َ و ٓ َاْػَعُؾقَ  َيو أَ  ﴿كنعظ بؿ ؾ ـققف اعوؼ  ِ،ي َو اق  َفرُبَ َ ْؼنًو  -َي 

قعؾ اققـً  و  وإٓ أيـ اإل ول يف  [4]ملصف ﴾ِعـَْد ا: ِ َأْ  َاُؼقُققا َ و ٓ َاْػَعُؾقَ  

جموا بعد وٓ فقػ فام بدأكو ـٌؾ صت ة اقعشتوء اؿننتوح إ تئؾي كاةتق أ  اؽتق  

  بعقديـ عـ اقػقى ؿؽؾ  ـ يايد أ  يقةتف  تماا ياؿتع يتده  ـنظؿي وأ  كؽق

يتتؿ كًتتؿع  ـتتف اقًتتماا وكسقتتى عـتتف إذا فتتو  قتتديـو اجلتتقاب ؿتتؤ   تتـ فتتو  عـتتده 

 تتماا ؿؾقنقةتتف بتتتف وكاةتتق أٓ يؽتتتق   تتمآ  ؽتتتارا و ؽتتارا ةتتتدا  نتتك يًتتتنػقد 

مجقتتتع ادتتتورضيـ  تتتـ اقًتتتماا وةقابتتتف أ   تتتـ فتتتو  عـتتتده  تتتماا ؿؾريؿتتتع يتتتده 

 اػضؾ .

 .( 00:  00:  49/ 764) اهلدى والنور/



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

777 

  

 

 

 

 ١ــــــــــــايغٝع



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

 

 حٍٛ حدٜح ايعرت٠

 اؽؿؾي اقًماا إوا يو  ق ؟ هؾ اإل ؽوا يف  ديٌ اقعرتة... ؟  داخؾي:

 ـغ ادديٌ  و قػظف واإل ؽوا ؿقف؟ اقشق :

 ...  داخؾي:

قتتـ ينػاـتتو  قنتتل وإفتتؿإين اتتورك ؿتتقؽؿ خؾقػنتتػ: فنتتوب ا: وأهتتؾ ب»  داخؾتتي:

 ..«ادقض مجقعوً   نك يادا عغ

ـْ  ـ أهؾ اقٌقً فؾفؿ أو بعضفؿ يؿ يعـل: اققاـع  اإل ؽوا: يف أكف يعـل: َ 

 خيوقػ ه،ا بؾ يعـل: ينلؿقا يف بعه إ وفـ ويف بعه إ قاا؟

 اػضؾ يو  ق . اقشق :

 كعؿ يو  ق .  داخؾي:

 اػضؾ. اقشق :

اافً ؿقؽؿ  تو إ  أخت،اؿ بتف »اق وين:  ... اقشق  هـو هـو، وادديٌ  داخؾي:

 .«قـ اضؾقا فنوب ا: وعرتيت أهؾ بقنل
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 و إ  كًؽنؿ بف قـ اضؾقا بعدي أ د و أعظؿ  ـ »ويف اق وقٌ: أ دهؿ: 

أهتتؾ بقنتتل قتتـ  أختتا: فنتتوب ا:  تتٌ ً  تتدود  تتـ اقًتتامء إؼ إرض وعتترتيت

 .«ادقض ؿوكظاوا فقػ ختؾػقين ؿقفام ينػاـو  نك يادا عغ

 خ ص ه،ا هق. اقشق :

ا إخقاكـتو عتىل طايؼتي ؿفتؿ فىت ذَ ـٌؾ اإلةوبتي عتـ هت،ا اقًتماا  ٌتووة أريتد أ  أُ 

اقـصقص، ه،ه اقطايؼي هل أكف إذا أراد طوقى اقعؾتؿ أ  يػفتؿ كصتًو  تـ كصتقص 

اقؽيعي ؿ  يـٌغل أ  يصى ب  ف وؿؽاه يف ه،ا اقـ  ؿؼتط و تده، وإكتام عؾقتف 

انعؾتتتؼ واقنتتتل اًتتتوعده عتتتىل ؿفتتتؿ اقتتتـ  ؿفتتتاًم  ـصتتتقص اقنتتتلاقأ  يًن يتتت فتتتؾ 

قِْفْؿ ﴿ص ق ًو،  قـام ـوا ع  وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَػى َوَأكَ ْقـَو إَِققَْؽ اق،ى

ُاو َ  ُفْؿ َينََػؽ   .[33]ملنحل ﴾َوَقَعؾ 

أؿودت هت،ه أيتي: أكتف ٓ لتقز قؾؿًتؾؿ أ  يػفتؿ  ؽتاًم وعقتًو  تـ آيتي ؿؼتط، 

ٓبد قف  ـ أ  يًن ي إ  فو  هـوك يف اقًـي يشء يقوح ا ااد  تـ أيتي بؾ 

اقنل أريد ؿفؿفوت ٕكـو كعؾؿ مجقعًو بوعنٌوركو ط ب عؾؿ أ  هـتوك  تـ اقـصتقص 

 و هق عول  طؾؼ، و و هق عول حص ، و و هق ك   طؾؼ، و و هق  ؼقتد، و تو 

ذفاكوهتتو إٓ بسؿتتع هتتق كو تت  و ـًتتقخ، وك تتق ذقتتؽ، ٓ انٌتتػ هتت،ه اققةتتقه اقنتتل 

اقـصقص اققاردة يف ا ًلقي، وأكو أرضب يف  ٌقؾ ذقتؽ   توًٓ وا تدًا ؿؼتط يتؿ 

 اقًماا:أدخؾ يف اإلةوبي يف صدر 
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قتتتق أ   تتتوغ ً  تتتلا  وؿظتتتًو قؾؼتتتاآ  اقؽتتتايؿ، ودار تتتًو قتتتف، قؽتتتـ ٓ عؾتتتؿ عـتتتده 

بوقًتتـي  تتلقف ؿؼتتوا قتتف:  تتو  ؽتتؿ اقًتتؿؽ ا قتتً هتتؾ لتتقز أفؾتتف أل ٓ؟ هتتق يـظتتا 

 حيػظ  ـ فنوب ا: ؿقسد ؿقف رصا ي:  ا تً عؾتقؽؿ ا قنتي، ؿقسقتى بـتوًء ؿقام

 عىل ه،ه أيي: أ  اقًؿؽ ا قً  اال.

ف،قؽ قق  ئؾ عـ اجلااد ا قً؟ ؿًقؼقا:  االت بدققؾ ه،ه أيي اقؼوغؿي، 

قؽـتتتتتف قتتتتتق فتتتتتو  وتتتتتؿ إؼ هتتتتت،ه أيتتتتتي بعتتتتته إ وديتتتتتٌ اقنتتتتتل وردت يف صتتتتتدد 

: ¢ادديٌ ا عاوك يف اقًتــ أٓ وهتق ـققتف ختصقصفو أو اؼققدهو  ـ  نـ 

 .«أ ؾً قـو  قننو  ود و : ا دقت واجلااد، واقؽٌد واقط وا»

 قـئ،  ننغري ؿنقاه، و قنغري ةقابف ويؼقا: اقًؿؽ ا قً  ت ا، واجلتااد 

اقت،ي أكت ا عؾقتف اقؼتاآ  قٌقوكتف ـتد بتػ أ  هت،ه أيتي  ¢ا قً   ات ٕ  اقـٌتل 

ق،و هتتتل عو تتتي إٓ يف اقًتتتؿؽ واجلتتتااد ؿتتتقام ينعؾتتتؼ ققًتتتً عتتتىل عؿق فتتتو و تتتؿ

 بو قني، هؽ،ا لى أ  كـظا  قـام كايد أ  كػفؿ كصًو يف اقؽنوب أو يف اقًـي.

 أ : بعد ه،ا ا  وا كعقد إؼ ادديٌ.

أكتتتً  تتتلقً  تتتمآً و تتتع ذقتتتؽ بـقتتتً عؾقتتتف إ تتتؽوا ـؾتتتً: هتتتؾ ا تتتااد عؿتتتقل 

لتتقز قتتف أ  ينًتتوءا هتتؾ ا تتااد اقعتترتة فقتتػ يًتتنطقع ا ًتتؾؿ أ  يػفتتؿ بتتؾ فقتتػ 

فؾ اقعرتة اقصودق   ـفؿ واقطودق ، وهق اقؼوغؾ  «عرتيت »هـو يف ادديٌ: 

 .«فٌُ ًَ ع بف كَ ْنِ ل بف عؿؾف ي يُ ط   ـ بَ  »يف ادديٌ اقص قح يف ص قح  ًؾؿ: 
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يتتتتؿ إذا ا تتتتن ـقـو  تتتتـ اقعتتتترتة هـتتتتو اقتتتت،يـ خاةتتتتقا عتتتتـ هتتتتدي صتتتتو ى اقعتتتترتة، 

قا عؾقتتتتف اقًتتتت ل، ؿــظتتتتا إذا فتتتتو  هـتتتتوك  تتتتـ اقعتتتترتة وأ تتتتوس اقعتتتترتة وهتتتتق اقا تتتت

صتتتتودػ، وقؽتتتتـفؿ ققًتتتتقا بتتتتوقعؾامء، ؿفتتتتؾ يؼصتتتتدو  يف   تتتتؾ هتتتت،ا اقتتتتـ ؟ يف 

ق َ ﴿اقؼتتتاآ  اقؽتتتايؿ:  ـَ ٓ َيْعَؾُؿتتت ِ،ي تتت قَ  َواق  ـَ َيْعَؾُؿتتت ِ،ي تتت نَِقي اق  تتت ًْ ْؾ َي  [1]ملامررري ﴾َهتتت

 ٓ يًنقو . اجلقاب:

اافً ؿقؽؿ أ ايـ »ادديٌ: إذًا: لى عىل ا ًؾؿ  قـام يًؿع   ؾ ه،ا 

 .«قـ اضؾقا  و إ  كًؽنؿ هبام فنوب ا: وعرتيت

هل  ػنة قعرتيتت ٕ  ا ؼصقد بتوقعرتة هـتو  «و ـنل»يف اقاوايي إخاى: 

بعد ه،ا اقٌقو  ققا فتؾ عترتة أوًٓ صتودقفؿ وطتودقفؿ، وقتقا فتؾ اقصتودػ 

،  تػ ذاك  تد أ  هتؿؤهؿ، وإكام ا ؼصقد هبتؿ: عؾامؤهؿ وةف ؤ ـفؿ عؾام

اػًتتتري  «و تتتـنل»ـققتتتف عؾقتتتف اقًتتت ل يف ادتتتديٌ أختتتا اقتتت،ي ك تتتـ كصتتت  ف: 

قعترتيت أي: عترتيت ا نؿًتتؽػ بًتـنل، هؽت،ا اػنتت اقاوايتوت، اػنت اقاوايتتوت 

بعضفو بٌعه، وه،ا  و رصح بف ف ري  ـ ا نؼد ػ  ـ أهؾ اقعؾؿ ويف اقؽنوب 

قصتتتت ق ي اق تتتتعً يف ختتتتتايٍ اقتتتت،ي أوت إققتتتتف  تتتتوبؼًو:  ؾًتتتتؾي إ وديتتتتٌ ا

 ادديٌ أوًٓ، وبقـً قف  ـ اقطاع  و خػل عىل ه،ا اقدفنقر يوكقًو.

اعاوً أيضًو قإلةوبي عـ ه،ه اقشٌفي اقنل يًنغؾفو اقشقعي، وينفسؿق  هبو 

عىل أهؾ اقًتـي، وٓ  تٌقؾ ،تؿ إؼ ذقتؽ إذا فتو  أهتؾ اقًتـي أهتؾ عؾتؿ وؿضتؾ، 

 شتتتؽؾ أيتتتور هتتت،ا ا عـتتتك اقتتت،ي  ؿـؼؾتتتً عتتتـ أيب ةعػتتتا اقط تتتووي يف فنوبتتتف:

أوة اتتتتف قؽتتتتؿ آكػتتتتًو أ  ا ؼصتتتتقد بتتتتوقعرتة هتتتتؿ: عؾتتتتامء أهتتتتؾ اقٌقتتتتً و قـئتتتت، ؿتتتت  
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إ ؽوا،  قـئ، أ ا اقا قا عؾقف اقً ل بواٌوع اقعرتة فل ا اقا قا عؾقف اقًت ل 

بواٌوع اخلؾػوء اقاا ديـ يف ادديٌ ا عاوك  ـ  ديٌ اقعابتوض بتـ  توريي 

 قعظي وةؾً  ـفو اقؼؾقب، وذرؿً  ـفتو اقعقتق ،  ¢ وعظـو ر قا ا:»ـوا: 

ؿؼؾـتتتو: أوصتتتـو يتتتو ر تتتقا ا:، ـتتتوا: أوصتتتقؽؿ بنؼتتتقى ا: واقًتتتؿع واقطوعتتتي، وإ  

ويل عؾتتتقؽؿ عٌتتتد  ٌكتتت وإكتتتف  تتتـ يعتتتش  تتتـؽؿ ؿًتتتريى اخن ؿتتتًو ف تتتريًا ؿعؾتتتقؽؿ 

بًتتتـنل و تتتـي اخلؾػتتتوء اقاا تتتديـ ا فتتتديػ  تتتـ بعتتتدي عضتتتقا عؾقفتتتو بوقـقاةتتت، 

 .«بديوت إ قر، ؿن  فؾ بديي بدعي، وفؾ بدعي و قيوإيوفؿ و

ػضتتؾ، فتت،قؽ أ تتا اقؿؽتتام أ تتا بواٌتتوع اخلؾػتتوء اقاا تتديـت ٕفتتؿ أهتتؾ اقعؾتتؿ و

بواٌوع اقعرتة وا عـك فام عاؿنؿ أهؾ اقعؾؿ واقص ح  ـفؿ، قعؾف زاا اإل ؽوا 

 إ   وء ا:؟

 بؼل يشء يو  ق ؟  داخؾي:

يٌ عتتىل أكتتف ٓ لنؿتتع أهتتؾ اقٌقتتً فؾفتتؿ يعـتتل: هتتؾ يتتدا هتت،ا ادتتد اقشتتق :

عتتىل وتت قي، بتتؾ يؽتتق  بعتته  تتـفؿ ٓبتتد عتتىل ادتتؼ؟ يعـتتل: هتتؾ هتت،ا ادتتديٌ 

 يدا عىل ذقؽ فام ذفا بعه اقعؾامء؟

... كعتتتاج عتتتىل هتتت،ا ا عـتتتك، قؽتتتـ إذا عاؿتتتً ا عـتتتك اقًتتتوبؼ ؿفتتتق  اقشتتتق :

بتتتف أهتتتؾ يًتتتن ـل ؾتتتري اقعتتتو ؾػ بوقؽنتتتوب واقًتتتـي وؾتتتري اقعتتتو ػ بتتتف، ؿفتتتق يؼصتتتد 

 اقعؾؿ  ـفؿ واقصودق   ـفؿ وبا.

 ـ هـو يؼقا يعـل: ابـ اقؿقي: ؿنٌػ أ  أهؾ بقنف فؾفؿ ٓ لنؿعتق    داخؾي:

 عىل و قي.
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 فو ًؾؿػ فؾفؿ لنؿعق  عىل و قي؟ اقشق :

 ٓ  نؿع.  داخؾي:

ٓ  نؿع أ نل عىل و قي،  لفؿ يف ذقؽ  ل  إ ي، ؿفل طوغػتي  اقشق :

 عؿ. ـ إ ي، ك

اقتتتتت،ي يٌتتتتدو ا عـتتتتتك اقتتتت،ي أوت إققتتتتتف  تتتتديٌ عتتتتتغ اقتتتتت،ي رواه   داخؾتتتتي:

 يف يشء إٓ ؿفام يماوه عٌدًا يف فنوبف.  ¢ اؿقعًو أكف هؾ خ  ر قا ا: 

 يف فنوبف، كعؿ. عٌد اقشق :

عـد و خوطى ؿوطؿتي  ¢ف،قؽ يو  ق  يف  ديٌ ف،قؽ اقا قا   داخؾي:

 تويل  تو  تئً ٓ أؾـتل عـتؽ  تـ ا: يو ؿوطؿي  تؾقـل  تـ »را ا: عـفو ؿؼوا: 

 ٓ يغـل عـ أهؾ بقنف إذا  و فوكقا عىل ...؟ ¢ؿف،ا يدا عىل أ  اقا قا  « قئوً 

 ه،ا ص قح وإ وديٌ ف رية يف ه،ا اقصدد. اقشق :

 : .. ( 34. : 2/ 84) اهلدى والنور /
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 ايتخذٜز َٔ ايزافض١

اجلامعتتتي، و تتتو كًتتتؿع بسامعتتتي اًتتتؿك بوقااؿضتتتي،  نتتتك بتتتدأت هتتت،ه  اقًتتتماا:

 عؼقدهتؿ؟

يف اقنوري  ذفتا وأكتو ٓ  ،اوا، ؿفعؼقدهتؿ هل  و َيؿؽ، أ و  نك بدؤ اقشق :

أ ػظ أ ، رؿضقا رأي أ د أهؾ اقٌقً قعؾ ا ؿف زيتد، ٓ أ ػتظ أ ، ا فتؿ 

رؿه ادؼ اق،ي د،ؿ عؾقف أ د أغؿي اقٌقً، أ و عؼقدهتؿ ؿفل بئًً اقعؼقدةت 

عتتىل اإل تت ل، ويؽػتتل يف ذقتتؽ فنتتوب ،تتؿ ا تتؿف ٕ  ،تتؿ أؿؽتتور خطتترية ةتتدًا 

يعنؼتتتتدو  ؿقتتتف اعنؼتتتتود أهتتتؾ اقًتتتتـي يف صتتت قح اقٌ تتتتوري، فقتتتػ ك تتتتـ  «اقؽتتتويف»

كؼتتقا: إ  أصتتح اقؽنتتى بعتتد فنتتوب ا: هتتق صتت قح اقٌ تتوري، ؿفتتؿ يعنؼتتدو  يف 

فنتتوهبؿ هتت،ا اقؽتتويف إكتتف أصتتح اقؽنتتى بعتتد فنتتوب ا: عتت  وةتتؾ، هتت،ا اقؽنتتوب ؿقتتف 

وف تتترية ةتتتدًا،  ـفتتتو  تتت  ً: أ  هتتت،ا ا صتتت ػ اقتتت،ي بتتتػ طو تتتوت وويتتت ت ف تتترية 

أيديـو هق ة ء  ـ أةت اء  تـ  صت ػ ؿوطؿتي اقضتوغع، ويعرتؿتق  بضتقوعف، ؿفتؿ 

تتتتتتو َقتتتتتتُف ﴿خيتتتتتتوقػق  بعؼقتتتتتتدهتؿ هتتتتتت،ه أيتتتتتتي ا عاوؿتتتتتتي:  ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ـُ َك   تتتتتتو كَْ تتتتتت إِك 

، واهتتتول اقًتتقدة ، و،تتؿ عؼوغتتد أختتاى  ـفتتو  تتى اقشتتق ػ[1]ملحجرري ﴾َدَتتوؿِظُق َ 

 عوغشي ٓ  ؿح ا:، بوقػو شي، وك ق ذقؽ  و يطقا ذفاه أ .

 : .. (  47:  39/   93) اهلدى والنور /  
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 حاٍ اخلُٝين 

 طقى  ق ، كايدك أ  اشري  و ا ؿف ه،ا؟ اخلؿقـل.   داخؾي:

 اخلؿقـل كعؿ.  اقشق :

ق  كعتتتتتؿ، ؿـؼتتتتتقا اقـتتتتتوس فتتتتتام كؼتتتتتقا: يقةتتتتتد كتتتتتوس يعـتتتتتل: ينصتتتتتػ  داخؾتتتتتي:

يؼققتتتقا:... اقتتتداخؾ يف اجلايتتتدة اقنتتتل اؼتتتقا: كؼتتتاأ يعـتتتل: بطايؼتتتي ؾقؾوغقتتتي...، 

 يعـل: إقٌوين يٌقح فام اؼقا.. 

 أكو ... اقشق :

أخٌتتتور إ تتتٌقع بتتتدو   تتتو اتتت،فا  تتت  ً: هتتت،ا اقكتتتء ... فتتتام اؼتتتقا   داخؾتتتي:

اقعـتتقا   تت ؾام اؼتتقا: ؿؼتتط يلختت،ه اإلكًتتو  يف بعتته ... أكتتف إذا ـتتوا: فتت،ا وفتت،ا 

 ؿفق فوؿا. 

 ه،ا كؼؾ إققؽ؟  اقشق :

هتتق كػًتتف إخ: أ:تتد ـتتوا: أكتتو عـتتدي أخٌتتور يف ا قوتتقع وبعتته   داخؾتتي:

ف ل  وغي يف ا وغتي قؽتـ  ت ؾام اؼتقا: إعتداء  اقشق :إخقاكـو ـوققا: .... يؼقا 

 أخايـ ا نغؾقهو ...
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 ؿؼط هق اقعـقا   ق ـو وإٓ هق ...  داخؾي:

 ق  أف ا. اقعـقا  وا ضؿ  داخؾي:

 بػ يعـل:  ـ يؼقا ف،ا وف،ا ؿفق يعـل: يؽػا، وبػ أ  ؿ   فوؿا.  اقشق :

 طٌعًو ...  داخؾي:

 طقى أكً ـققؽ:  ـ ـوا ه،ا اقؽ ل ؿفق فوؿا.   داخؾي:

 هق ه،ا.  اقشق :

 هؿ يؼققق : إقٌوين يؽػا ...  داخؾي:

 هق ه،ا،  قليت  ع ... اقشق :

   طؾع عىل .. إذا اًؿح يل أكو ؾري  داخؾي:

 اقػنقى.  اقشق :

 كعؿ، إذا اؽا ً عؾقـو.   داخؾي:

اقػنتتقى  ـشتتقرة يف ك تتق صتتػ نػ يف بعتته ا ستت ت أو اجلااغتتد  اقشتتق :

اقًقورة، يؿ طٌعً بـصفو وب طل و طٌقعًو عىل إ اك اقطٌوعقي بسوكٌفتو يف 

ؾغتي فنوب صدر  دي ًو بعـقا : فشػ إهار قؾ ؿقـل، وهتق بتوقطٌع  مقتػ بوق
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اقػور قي، قؽـ أ د اقدفوااة هـتو اامجتف إؼ اقؾغتي اقعابقتي أظتـ ا تؿف: اقتدفنقر 

 أ:د مجوا، اعاؿقا  وذا   صقًو يشء  ـ بقً اخلطقى، أ:د اخلطقى. 

 أ:د اخلطقى.  داخؾي:

 كعؿ، ه،ا أبقه قف  ؽنٌي،  و ا ؿ إب؟  اقشق :

 إب: أ:د اخلطقى.   داخؾي:

 أ:د؟  اقشق :

 كعؿ.   داخؾي:

 إذًا ه،ا يؽق  ا ؿف ؾري أ:د، ا فؿ.  اقشق :

 أ  كايؽ ...  داخؾي:

اقشتتتوهد: اقػنتتتقى خ صتتتنفو: أكتتتف وـػـتتتو عتتتىل عٌتتتورات قؾ ؿقـتتتل أكتتتف  اقشتتتق :

يؼتتقا: فتت،ا وفتت،ا، أربتتع مختتا عٌتتورات، ؿفتت،ه اقعٌتتورات هتتل اقؽػتتا بعقـتتف، وفتتؾ 

 تتٌوب ا ؼنضتتقي  تتـ يؼتتقا هبتت،ا اقؽتت ل ؿفتتق فتتوؿا أو يؽػتتا، وو ـتتو هـتتو يف إ

،،ا ادؽؿ، وب   ؽ أكف كػا اقؽؾامت عـد و يؼاأهو  ًؾؿ  فام فو  اق ؼوؿتي 

 اإل   قي و ؾي ؿفق ٓ يشؽ يف أ  ه،ا اقؽ ل فػا.

 تـ ذقتؽ  تت  ً أكتف يؼتقا يف بعتته فنٌتف: بتل  أغؿتتي أهتؾ اقٌقتً هتتؿ  تـ ا ـ قتتي 

وء، و تتـ ذقتتؽ أكتتف عـتتد ا: اٌتتورك واعتتوؼ ؿتتقع  ـ قتتي ا  غؽتتي واقا تتؾ وإكٌقتت
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يؼتتقا: أ   صتت ػ ؿوطؿتتي أظتتـ  تت،فقر هتت،ا يف إ تتقوء..  صتت ػ ؿوطؿتتي هتتق 

ا ص ػ اقؽو ؾ، أ و ا ص ػ ا نتداوا اققتقل بتػ إغؿتي ؿفتق ةت ء  تـ ذاك 

ُف ﴿ا صتتتتتتت ػ، وهتتتتتتت،ا فػتتتتتتتا قؼققتتتتتتتف اعتتتتتتتوؼ:  و َقتتتتتتت تتتتتتت ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتتو اقتتتتتتت،ى ـُ َك   و َكْ تتتتتتت تتتتتتت إِك 

ع مختتتتا عٌتتتتورات كؼؾتتتتً  تتتتـ فنٌتتتتف.. فنتتتتى وهؽتتتت،ا أربتتتت [1]ملحجرررري ﴾َدَتتتتوؿُِظق َ 

 اخلؿقـل كػًف، كعؿ؟

 .. ةربيؾ عؾقفو.    داخؾي:

 عىل ؿوطؿي، كعؿ.  اقشق :

 ةربيؾ فو  ...   داخؾي:

عتتتىل ؿوطؿتتتي كعتتتؿ، هتتت،ه إ تتتقوء خطتتترية ةتتتدًا وفنوبتتتف اقتتت،ي أصتتتدره:  اقشتتتق :

ٓ ؿقاغتتد اق تتقرة اإليااكقتتي هتت،ه وهتتل: اقؽنتتوب ا عتتاوك: بودؽق تتي اإل تت  قي، 

 أدري رأينؿ ه،ا اقؽنقى اقصغري؟ 

 ٓ.   داخؾي:

ي ااوه، ، يف ه،ا اقؽنقى اقصغري اق،ي  امه: اق قرة اإل   قي أو:  اقشق :

ادؽق ي اإل ت  قي  تع أ  هت،ا اقؽنتوب هتق فنتوب دعويتي، وا ػتاوض عـتد فتؾ 

اقـتتوس ا ًتتؾؿػ واقؽتتوؿايـ أ  أي فنتتوب  تتقويس ٓ حيًتتـ بوقؽواتتى أ  يـؽتت 

اقؽنتتوب اقعؼوغتتد اقنتتل يعؾتتؿ أ  اخلصتتقل  تتقك يـؽاوفتتو ويٌتتودرو  إؼ  يف هتت،ا
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عتدل آ تنسوبي  ضتؿق  اقؽنتتوب بصتقرة عو تي، و تتع أ  اقشتقعي يقةتد عـتتدهؿ 

عؼقتتتدة اًتتتوعدهؿ أو تتتع  تتتو اؽتتتق  ا ًتتتوعدة يف  تتتؾقك هتتت،ا اقًتتتٌقؾ اقًتتتقويس 

بتد  وهق: فنام  عؼوغدهؿ عـ اقـوست ٕكف يقةد قدَيؿ يشء يًتؿك: بوقنؼقتي، ٓ

أكتتتؽ  تتتؿعً عتتتـ اقنؼقتتتي يشء، ؿتتتوٕ ا عـتتتدهؿ يف  قوتتتقع اقنؼقتتتي خطتتتري ةتتتدًا 

ب قٌ أكف ٓ يؿؽـ إكًوكًو يعاك أ  عـدهؿ اقنؼقي أ  يافـ إققفؿت ٕفؿ يؼققق  

بلقًـنفؿ  و ققا يف ـؾقهبؿ، وه،ا ديـ عـدهؿ، ؿفق إذا ـوا قؽ عـ يشء وهق 

ٕ  هؽتت،ا ديـتتف اقتت،ي  ـتتف  يعؾتؿ أكتتف فتتوذب ٓ يًتتنق ش  تتـ هتت،ا اقؽتت ل إط ـتتًوت

 اقنؼقي يل اه ب،قؽ.

ؿؿتتتع فتتتق  عـتتتدهؿ هتتت،ه اقنؼقتتتي اقنتتتل اًتتتقغ ،تتتؿ أ  يؼققتتتقا  تتتو  تتتوؤوا، وعتتتىل 

اقعؽتتتتا أف تتتتا  تتتتـ ذقتتتتؽ أ  يؽنؿتتتتقا عتتتتـ اقـتتتتوس عؼوغتتتتدهؿ، قؽتتتتـ ا: عتتتت  وةتتتتؾ 

دؽؿنف اقٌوقغتي أ،تؿ هت،ا اقاةتؾ اخلؿقـتل يف فنقٌتف ا شتور إققتف آكػتًو: ادؽق تي 

يٌتتتقح عتتتـ بعتتته اقعؼوغتتتد  تتتع أكتتتف فنتتتوب دعتتتقة و قو تتتي،  ـفتتتو:  تتتو اإل تتت  قي أ  

 ذفااف آكػًو  ـ اعظقؿف ٕهؾ اقٌقً أف ا  ـ ا  غؽي وإكٌقوء واقا ؾ.

و تتـ ذقتتؽ وهتت،ه فػايتتي أختتاى، وهتتل: أفتتؿ يعـتتل: أهتتؾ اقٌقتتً يعؾؿتتق  فتتؾ 

 افتتي اؼتتع يف اقؽتتق   تتو  تتـ ذرة اؼتتع يف اقؽتتق  إٓ وهتتق عتتىل عؾتتؿ هبتتو،  تتع أ  

قٌقً  واقا وصوروا ااابًو  فام فو   لفؿ، ؿسعؾقهؿ وفوء يف اقعؾؿ  ع أهؾ ا

ا: عتت  وةتتؾ، يعـتتل: أ تتقوء ؾايٌتتي ةتتدًا، ؿابـتتو اٌتتورك واعتتوؼ ققؼتتقؿ ادستتي عتتىل 
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 ـ ـد يغترت بتدعوينفؿ يعـتل:  ت ا هت،ا اإلكًتو  أ  يضتع يف هت،ا اقؽنقتى اقت،ي 

ل قن تتت،يا اقـتتتوس  تتتـ هتتتق فنتتتوب دعويتتتي اقعؼقتتتداػ اققاؿتتتداػ، وا تتتدة  ـفتتتو اؽػتتت

 آؾرتار بام  ؿقه بوق قرة اإل   قي.

و تتتتع إ تتتتػ يعـتتتتل:  تتتتو ـو تتتتً هتتتت،ه اق تتتتقرة اؾتتتترت هبتتتتو بعتتتته اقش صتتتتقوت 

اإل   قي ويؿؽـ ذهٌقا إققفؿ، ؿؿـفؿ  تـ رةتع وـتد اٌتػ قتف ادتؼ، و تـفؿ  تـ 

  عد ا ؿف.  اقشق :ٓ ي اا إؼ أ  يدعق إؼ دعقهتؿ   ؾ ه،ا 

 قض. أ عد بق  داخؾي:

 أ عد بققض كعؿ.  اقشق :

 يؾٌا كػا اقؾٌوس اقعٌوءة اقطقيؾي واقعام ي.   داخؾي:

 أكو ي أره ، أكً رأينف؟  اقشق :

 كعؿ، ادؼقؼي أكو أعاؿف ـٌؾ.   داخؾي:

 ( 00:  05: 18/   137) اهلدى والنور /  
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 حٍٛ ثٛر٠ اخلُٝين

ع  تامعفؿ أكتف ـتول  ـ اقدعوة إلـو ي اقدوقتي ا ًتؾؿي بؿستاد أكتف طتا اقشق :

هـتتتوك يف اقؽتتتع دعتتتقة إلـو تتتي  ؽتتتؿ ... ؿصتتتوروا إققتتتف  تتتـ فتتتؾ ةوكتتتى، وربتتتام 

بعضفؿ بويعف عىل اإل  ل  تـ؟ قتاوح ا: اخلؿقـتل،  توذا؟ ٕفتؿ ٓ يعؾؿتق  

عؼقتتتدة اقشتتتقعي وٓ يعاؿتتتق  وٓ يدر تتتق   تتتو يف بطتتتق  فنتتتى اقشتتتقعي  تتتـ اقؽػتتتا 

ػ أيديـو ققا هق اقؼاآ  اق،ي أك قف اقض ا،  ـ أخطاهو أ  ه،ا اقؽ ل اق،ي ب

ا: بنام تتتف ؿفـتتتوك  صتتت ػ ؿوطؿتتتي را ا: عـفتتتو و تتتو إؼ ذقتتتؽ  تتتـ اقطو تتتوت 

اقؽٌتترية، جلفؾفتتؿ بقاـتتع اقعتتوي اإل تت  ل جمتتاد أ   تتؿعقا صتتق ي  تتـ اقؽتتع 

بلكف يايتدو  إـو تي دوقتي إ ت  قي اق تقا أ  هت،ا اقؽت ل  تؼ، أ تو قتق فتوكقا عتىل 

ة ... إققفتو قعاؿتتقا أ  اقت،يـ يتدعق  إؼ إـو تتي دوقتي إ تت  قي بصترية، هت،ه اقٌصتتري

هتتتتؿ ققًتتتتقا عتتتتىل اإل تتتت ل بتتتتدققؾ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يـؽتتتتوفو عتتتتىل اقـتتتتوس وبتتتتدققؾ 

اقؽنتتتوب اقتتت،ي هتتتق كؽتتته عتتتىل اقـتتتوس فنتتتوب دعويتتتي وهتتتق ا ًتتتؿك: بودؽق تتتي 

اإل   قي،  قٌ ذفتا هـتوك  تو  عـتوه، ٕين ٓ أهتنؿ ب ػتظ ف  تف: أ  أغؿتي أهتؾ 

قٌقتتتً بؿـ قتتتي  تتتـ ا: اٌتتتورك واعتتتوؼ دوفتتتو..  نفتتتو  ـ قتتتي ا  غؽتتتي وإكٌقتتتوء ا

و، ؿتتن  ... أؿضتتؾ  تتـ فتتؾ هتتمٓء، فقتتػ اطؿعتتق  بتتل  اؼتتقل دوقتتي  واقا تتؾ مجقًعتت
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ق  اقؽػا بؼاكػ.. يؼققق  يف بعه ـاإل  ل عىل أيدي همٓء اقـوس وهؿ يعؾ

  و خيػك عىل إكًو . اقؾغوت إةـٌقي: ه،ا فػا قف ـاكو ، يعـل: يشء ؾوقى

:  تـ  قتٌ  قوتقعفو قػفتؿ  ًٓ خ صي اقؼقا: اقدعقة اقًؾػقي دعتقة عو تي أو

 اقؽنوب واقًـي.

ًٓ يتتتتؿ بؼقتتتتي  يوكقًتتتو: دعتتتتقة مجقتتتتع اقـتتتتوس، وٓ أـتتتقا: ا ًتتتتؾؿػ، ا ًتتتتؾؿػ أو

 اقـوس يوكقًو إؼ اإل  ل فام أك قف ا: عىل ـؾى بؿد عؾقف اقص ة واقً ل.

 (00:00:00/ (6هـ )1408نة لعام لقاءات املدي)
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 األصًٛب األَجٌ يف ايتعاٌَ 

 َع ايزافض١ 

يؼقا:  و  ؽؿ اقنعو ؾ  تع اقااؿضتي، و تو هتق إ تؾقب إ  تؾ يف   داخؾي:

 اقنعو ؾ  عفؿ؟

 ـ  وي اقـوس  ؾؿ و ـ  واؿ اقـوس  نؿ، وخري اقؽ ل  اجلقاب: اقشق :

  و ـؾ ودا.

 (24b/00:30:48)رحلة النور 
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 ضالّ ع٢ً ايزافض١اي

  و  ؽؿ اقً ل عىل اقااؿضي، أو رد اقً ل عؾقفؿ؟  داخؾي:

ه،ا ينػاع اجلقاب عؾقف  تـ ادؽتؿ عتىل اقااؿضتي بصتقرة عو تي هتؾ  اقشق :

هتتتؿ يعـتتتل  تتتـ ا ًتتتؾؿػ أل  تتتـ اقؽتتتوؿايـ، ؿؿتتتـ فتتتو  يتتتاى أفتتتؿ  تتتـ ا ًتتتؾؿػ 

فتتؿ ؾتتري  ًتتؾؿػ يًتتؾؿ عؾتتقفؿ، وبتتوٕوؼ يتتاد عؾتتقفؿ اقًتت ل، أ تتو إ  فتتو  يتتاى أ

وأفتتؿ  تتـ اقؽتتوؿايـ ؿتت  يؾؼتتل عؾتتقفؿ اقًتت ل ابنتتداًء وقؽتتـ يتتاد عؾتتقفؿ اقًتت ل 

عتتتتىل اقنػصتتتتقؾ ا عتتتتاوك، وقتتتتقا أ  وـتتتتً ذفتتتتاه، أ تتتتو أكتتتتو   صتتتتقًو ؿؾًتتتتً 

بوقاةتتتؾ اقتتت،ي يطؾتتتؼ اقؼتتتقا بنؽػتتتري  أ تتتي، أو مجوعتتتي أو  تتتعى كعتتتاك يؼقـتتتًو أكتتتف 

:، قًً  ـ اقت،يـ ينشتسعق  عتىل يشفد أ  ٓ إقف إٓ ا:، وأ  بؿدًا ر قا ا

إطتت ع اقنؽػتتري هؽتت،ا بتتوقؽقل يعـتتل بوجلؿؾتتي، وإكتتام اقنؽػتتري إ  فتتو  وٓ بتتد  تتـ 

ا صري إققف ؿنكام هق بوقـًٌي قؽؾ ؿاد يٌدو قـو  ـف  تو يؽػتا أوًٓ يتؿ بعتد أ  اؼتول 

عؾقتتف ادستتي اقؽتتعقي يوكقتتًو، و  تتؾ هتت،ا فتتام أظـتتؽ اشتتورفـل يف اقؼتتقا قتتقا  تتـ 

ؼقؼتتف، واجلتتتقاب اقعؿتتغ  قـتتت،اك أكتتف لتتقز أ  اؾؼتتتل اقًتت ل عؾتتتقفؿ اقًتتفؾ  

ؿض ً عـ أكف لقز أ  ااد اقً ل واؼصد ب،قؽ  ـ بوب الققػ اقؼؾتقب وعتدل 
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وصتتتقا ادستتتي أو عتتتدل  عاؿنـتتتو وصتتتقا ادستتتي إقتتتقفؿ بنؽػتتتري  تتتو هتتتؿ عؾقتتتف  تتتـ 

 اقض ا، ه،ا  و عـدي  ـ اجلقاب قعؾؽ ا نقو نف وؿفؿنف؟

 ( 00:  47:  51/ 328نور/) اهلدى وال 
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 ايتكزٜب بني ايغٝع١ ٚايض١ٓ

بًتتؿ ا: اقتتا:ـ اقتتا قؿ، واقصتت ة واقًتت ل عتتىل أوك إكٌقتتوء   داخؾتتي:

 وا ا ؾػ،  قدكو وكٌقـو بؿد وعىل آقف وص ٌف أمجعػ، أ و بعد:

ؿضتتتقؾي اقشتتتق   ػظؽتتتؿ ا:! يتتتاى اقتتتٌعه ... بتتتػ اقشتتتقعي وأهتتتؾ اقًتتتـي، ؿتتتام 

 رأيؽؿ هب،ا؟

اقتتت،ي أعاؿتتتف أ  ... ةتتتاب  ظتتتف يف هتتت،ه اقؼضتتتقي ؿتتتام ... ذقتتتؽ ٕ   قشتتتق :ا

اقًتتتـي عـتتتدهؿ يشء  تتتـ ا اوكتتتي واقًقو تتتي اقنتتتل يؿؽــتتتو أ  كًتتتؿقفو بوقًقو تتتي 

هؿ ءاقؽتتتعقي، ... بوقشتتتقعي ؿتتتنفؿ  تتتـ أ تتتد اقـتتتوس اعصتتتًٌو  تتتو وةتتتدوا عؾقتتتف آبتتتو

ـتدياًم و تدي ًو  وأةدادهؿ، وأكو أـقا يف ف ري  ـ   ؾ ه،ه ا ـو ٌي: قؼد  ؿعـو

بل  ف ريًا  ـ اقـصورى واقٌتقذيػ وربتام أؿتااد ـؾقؾتق   تـ اققفتقد أ تؾؿقا، قؽــتو 

ي كًتتؿع عتتتىل  تتتا اق  تتتو  ا ديتتتد اقطقيتتتؾ أ   تتتقعقًو ؿضتتت ً عتتتـ راؿ تتت اًتتتــت 

صٌغقا عىل اجلؿقد عىل  و هؿ عؾقتف  تـ آك تااك و تـ اقضت ات  ؿذقؽ ٕف

ايى بػ اقًـي واقشقعي  ـ، عؽات اقًـػ وق،قؽ فو   ـ عوـٌي  و  ؿقه بوقنؼ

يف إزها أ  اقشقعي ا نغؾقا ه،ا اقنؼورب ... وكؽوا ف رياً َ  ـ فنتٌفؿ وآراغفتؿ 
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بتتػ أهتتؾ اقًتتـي واقًتتـي ي يػعؾتتقا  تتقئًو  تتع اقشتتقعي ؿؽوكتتً ؾـقؿتتي بتتوردة قؾشتتقعي 

ًتـي عىل أهؾ اقًـي، ؿؼد  ؿعنؿ هوهـو بل  هـوك  ايؽًو ةديدًا قؾنؼورب بػ اق

 واقشقعي.

و تتؿعً ا تتنٌقوكًو عسقٌتتًو ؾايٌتتًو  تتـ بعتته  تتـ يؾنؼتتق   عـتتو يف اخلتتط اقًتتـل 

واقعؿتتتتؾ ادتتتتدي ل أفتتتتؿ وةتتتتدوا يف اقتتتتاواة  تتتتـ فتتتتو  يـنؿتتتتل إؼ اقنشتتتتقع أو إؼ 

اقتتاؿه و تتع ذقتتؽ ؿٌعضتتفؿ عـتتد أهتتؾ ادتتديٌ حيؽتتؿ دتتدي فؿ ]بوقصتت ي[  تتع 

قتتتـام  تتتو فتتتو  عؾقتتتف عؾتتتامء أفتتتؿ  تتتـ اقشتتتقعي، واقتتت،ي أراه أ  هـتتتوك ؿاـتتتًو ظتتتوهاًا ب

ادديٌ وبػ  و أريد بوقنؼايى بتػ اقشتقعي واقًتـي اتورًة يف إزهتا و تو ـتد يتااد 

 أيضًو إل قوء ه،ا اقنؼايى ا  عقل.

أهؾ ادديٌ ووعقا ـقاعد قؽـفو دـقؼي ةدًا يف روايي ادتديٌ، واـنلتوا 

 خيتتتاج يف ذقتتتؽ بتتتل  يؽتتتق  اقتتتااوي عتتتدًٓ وذقتتتؽ  عـتتتوه أ  يؽتتتق   ًتتتؾاًم، وٓ

ا ًتتتؾؿ يق ئتتتٍ،  تتتـ داغتتتاة اإل تتت ل  ستتتاد فقكتتتف  تتتقعقًو أو خورةقتتتًو أو  اةئتتتًو أو 

ك ق ذقؽت ٕ  ه،ه أراء وه،ه ا ،اهى فوكتً  دي تي عفتد بلصت وهبو، وفتو  

  ـ ا ؿؽـ أ  يؼوا: بلفؿ اةنفدوا والياوا.

ء بتػ   اػايؼ بعه اقعؾتامإوهب،ه ا ـو ٌي أـقا  قئًو ربام يؽق   ػقدًا، ... 

آختتتن ك يف إصتتتقا ؿتتت  لتتتقز، وبتتتػ آختتتن ك يف اقػتتتاوع ؿقستتتقز، هتتت،ا 

اقنػايتؼ قتقا قتف أصتؾ يف اقؽتع إكتام ا ـتوط هتق أ  يؽتق  فتؾ  تـ ذهتى  ت،هًٌو 
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 تتقاًء فتتو  يف اقعؼقتتدة أو فتتو  يف إ ؽتتول..  تتقاًء فتتو  يف إصتتقا أو فتتو  يف 

إؼ  وتتؾ بعتتد ذقتتؽ وي َينتتدعتتوؼ، يتتؿ إ  اقػتتاوع إكتتام يٌنغتتل وةتتف ا: اٌتتورك وا

اقصقاب ؿفق وكقنف و صريه إؼ ا: اٌورك واعوؼ ا طؾع عىل  تو يف اقصتدورت 

قتت،قؽ كتتاى عؾتتامء ادتتديٌ اافتتقا  تتايح اقتتااوي ؿتتقام ينعؾتتؼ باواينتتف قؾ تتديٌ 

 ،هٌتتف اقتت،ي اك تتاك ؿقتتف عتتـ أهتتؾ اقًتتـي ي يعنتتدوا هبتت،ا ادتتديٌ بتتؾ ةعؾتتقه 

  يؽتق  عتدًٓ وتوبطًو.. ا ترتطقا ؿقتف اقعداقتي أو ةا ًو ؾتري  ؼٌتقا، ؿوـنلتوا بتل

اإل  ل، يؿ أ  يؽق   عاوؿًو بوقصدع ؾري  عاوك بوقؽ،ب، وأختريًا أ  يؽتق  

  وؿظًو ووبطًو  و ياوي.

وي يعؾقا روايوت ه،ا اجلـا  تـ اقتاواة بلكتف فتو  عتىل  ت،هى فت،ا أو فت،ات 

اقعؼوغتدي، وي ذقتؽ ٕ  اؾتؽ ا ت،اهى يف اقغوقتى ي اؽتـ ـتد أخت،ت اققوتع 

يؽتتـ يق ئتتٍ، ـتتد اٌقـتتً اقعؼوغتتد ا  وقػتتي قؾؽنتتوب واقًتتـي فتتام هتتق اقشتتل  يف هتت،ا 

 اققـً بوقـًٌي قٌعه اقػاع اإل   قي.

ؿوٓعنامد يف اقنػايؼ بػ أهتؾ اقًتـي وبتػ اقشتقعي يف هت،ا اقت  ـ وك تـ كؼتاأ 

 وبؼًو  يف فنٌفؿ  و هق اقؽػا اقٌقاح اقليح ٓ لقز أ  كؼقا ه،ا عىل  و فو 

 ـ بعته آك ااؿتوت واقغؾتق يف أهتؾ اقٌقتً، أو اقغؾتق يف اقنؽػتري فتوخلقارج، 

أو اقنًوهؾ يف اإليام  فام هق  ل  ا اةئي، وه،ا اققوع اقققل خينؾػ كو تًو 

 عام فو  عؾقف ف ري  ـ اقػاع، و ـفؿ اقااؿضي.
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 اقااؿضتتي ـتتدياًم ٓ يعتتاك عتتـفؿ  تتقى اقطعتتـ يف اقشتتق ػ، ويف أل ا تتم ـػ

اقًقدة عوغشي، قؽـ ٓ يعاك عـفؿ أ   ـ  ،هٌفؿ أ  ه،ا ا ص ػ اقت،ي هتق 

ـْ ﴿فنتتتتتوب ا: عتتتتت  وةتتتتتؾ، وفتتتتتام ب تتتتتؼ: 
ِف َوٓ ِ تتتتت ْػِ َيَدْيتتتتت ـْ َبتتتتت

ٓ َيْلاِقتتتتتِف اْقٌَوطِتتتتتُؾ ِ تتتتت

هق كوـ  وأ  ا ص ػ اقؽو ؾ هق  صت ػ ؿوطؿتي را  [32]فصل: ﴾َخْؾِػفِ 

قشقعي أو اقااؿضي اق،يـ روعقا  ـ ا: عـفو، ه،ه اقعؼقدة ي اعاك عـ أوقئؽ ا

 بعه أهؾ ادديٌ.

 عتنامد عتىل اقتدعقة إؼ اقنؼايتى بتػ أهتؾ قؿوٓاؽوء عىل   ؾ ه،ه اقاوايتي 

اقًـي وبػ اقشقعي ٓ يصؾح ،ؿ ... إط ـتًو وٓ  تقام وـتد ةتاب عؾتامء إزهتا 

د  تـ ؿؾؿ يصؾ قا بؾ  د  ـفؿ كد قا عىل  و ؿعؾقا، ؿتنذًا: لتى إذا فتو  وٓ بت

ققةتف واؽتق  ـوغؿتي عتىل  وً اقنؼورب أ  اؼول هـوك  ـوـشوت و ـوظاات إ تو وةفت

درا تتتي إصتتتقا اقنتتتل ـو تتتً عؾقفتتتو عؼقتتتدة أهتتتؾ اقًتتتـي، ودرا تتتي إصتتتقا اقنتتتل 

ـو ً عؾقفو عؼقدة اقشقعي واقااؿضي، وب،قؽ يؿؽـ أ  ينٌػ ادؼ اق،ي هق  ع 

 أهؾ اقًـي واقٌوطؾ اق،ي يعقشف أهؾ اقاؿه واقنشقع.

ؿفت،ا  تو حييتتين أ   تـ اقؽت ل  تتقا هت،ه ا ًتلقي، ؿتت  يـٌغتل أ  ينتتقرط 

 أ د  ـ فٌور أهؾ اقعؾؿ بلكف  ـ ا ؿؽـ اقنقؿقؼ بػ اقًـي واقشقعي.

يؿ أذفا هب،ه ا ـو ٌي ـقا أ د اقشعااء، وأكو قًً بشوعا وٓ أ ػظ اقشعا 

 قؽـ ا ـو ٌي ـد ا،فاين بكء  ـف، يؼقا اقشوعا:
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لوعلشممممتفقمل د مممم إذالمللتسمممم 

 

 

 

لرجممممقرىل لإ لمممممقلتسمممم وتع 

ك ـ أ  يقةد خ ك بػ أهؾ اقًـي أكػًتفؿ، ؿتو ـطؼ اقًتؾقؿ يؼن ت أ   

كؼصتد بووقتتي آاػتوع بتتػ اقػتاع اقتت،يـ يـنؿتق  إؼ اقًتتـي.. كصتؾ إؼ آاػتتوع 

 تتع أبعتتد اقـتتوس إ  فتتو  آاػتتوع بقــتتو وبقتتـفؿ أٓ وهتتؿ اقشتتقعي، عـتتدكو اققتتقل فتتام 

  ا تتت،اهى ا عنؿتتتدة وا نٌعتتتي  تتتـ أهتتتؾ اقًتتتـي هتتتل ا تتت،اهى إربعتتتي اعؾؿتتتق

ا نعؾؼي بوٕ ؽول اقؽعقي، ا ،هى ادـػل.. ا وقؽل واقشوؿعل وادـتٌغ، 

 ه،ا ؿقام ينعؾؼ بصقرة عو ي يف إ ؽول.

وعـتتتدكو ي يتتتي  تتت،اهى ؿتتتقام ينعؾتتتؼ بوقعؼقتتتدة أٓ وهتتتل  تتت،هى أهتتتؾ ادتتتديٌ 

اايديتتي،  تتوذا ٓ كًتتعك وٓ ك تتووا أ  كنؼتتورب و تت،هى إ تتوعاة و تت،هى ا و

 تتع هتتمٓء اقتت،يـ هتتؿ بتت   تتؽ أـتتاب إققـتتو  تتـ أوقئتتؽ ؿتتـفؿؾفؿ وكـلتتك عتتـفؿ 

 إؼ بووقي آاػوع بػ اقًـي وبػ اقشقعي.

أعنؼد أ  هـوك قٌعه اقًقو وت  دخ ً يف ا قوقع وإٓ ؿو ـطؼ اقًؾقؿ 

قتتتؽ هتتتق اقتتت،ي .. ا سنفتتتد يف يقةتتتى عؾقـتتتو أ  فتتتنؿ بتتتوٕـاب ؿتتتوٕـابت ٕ  ذ

بووقتتتتتتي اقنؼايتتتتتتى وقتتتتتتقا اقعؽتتتتتتا كو تتتتتتًو، ؿؾتتتتتت،قؽ ؿفتتتتتتؾ كس ـتتتتتتو ؿوقتتتتتتدعقى 

قإل تت  قػ بتتدأت طايؼفتتو اقًتتؾقؿ  ـتت، ـتتاو  طقيؾتتي وهبؿتتي بعتته اقعؾتتامء ويف 

 ؼد نفؿ  ق  اإل  ل ابـ اقؿقي وا  ،اف إبتاار.. هتؾ ا تنطوع أهتؾ اقًتـي أ  

ب واقًـي وأ  يدعقا اخل ؿوت اقؼوغؿتي فؿ إؼ اقؽنوعين دوا وأ  لعؾقا  اة
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ا نقاريي بقـفؿ  ،هٌقًو، ه،ا  و ٓ .... وفقتػ ينصتقر عوـتؾ إ ؽوكقتي آاػتوع  تع 

اقشقعي بوقنؼورب يف إصقا وهؿ أبعد  و يؽقكتق  عتام يف أصتق،ؿ ؿضت ً عتـ 

ؿتتتاوعفؿ، و ًتتتٌـو  تتتو أوت آكػتتتًو أفتتتؿ يعنؼتتتدو  أ  هتتت،ا ا صتتت ػ ـتتتد ذهتتتى 

 قام أذفا عىل زعؿفؿ.ي يي أربوعف ؿ

ؿؾ،قؽ ؿلكو أعنؼد أكف  ـ ا ًن قؾ إط ع اقققل أو عىل إـتؾ اقنؼتورب  تع 

اقشقعي  قٌ ي ينؿؽـ  ع اقنؼورب  ع مجوهري ا ،اهى إخاى  قاء  و فو  

  ـفو فام ذفات آكػًو  نعؾؼًو بوٕ ؽول أو  نعؾؼًو بوقعؼوغد.

 .ه،ه ذفاى واق،فاى اـػع ا م ـػ إ   وء ا:

 (13a/00:30:05)رحلة النور 
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 عزا٤ َٓتجات ايزافض١

هتتتؾ  تتتـ اقتتتقٓء واقتتترباء اتتتاك واء  ـنستتتوت اقااؿضتتتي إذا  اقًتتتماا:  داخؾتتتي:

 فوكً قدَيؿ  صوكع فوخلٌ    ً ؟

 إذا فو  ذقؽ يمدي إؼ اإلرضار بو ًؾؿػ ؿ  لقز. اقشق :

ي  تتـفؿ هـتتوك  صتتوكع أصتت وهبو راؿضتتي، وهتتؿ  تتعقديق  ؿفتتؾ كشتترت  داخؾتتي:

اخلٌ    ً  أو ؾريه  ـ أةؾ أ  صـع ه،ا اخلٌ  ـد يؽتق  أطقتى  تـ ؾتريه، قؽتـ 

و، ويؼتتقا: هتت،ا  تتـ اقتتقٓء واقتترباء، ؿفتتؾ يصتتح  اإلكًتتو  ـتتد يرتفتتف ويؼتتقا: اقرًعتت

 ـققف؟

ـؾنتتف بوقؽتتط اقًتتوبؼ، إذا فتتو  ذقتتؽ يتتمدي إؼ اإلرضار بو ًتتؾؿػ  اقشتتق :

 ؿ  لقز.

 أو ٓ.ٓ كعؾؿ هؾ هق يي   داخؾي:

إًذا ؿوٓ نقتوط عتدل اقؽتاء، يعـتل: اعطقتؾ أؿتاادهؿ واؽًتقد خٌت هؿ  اقشق :

 وهؽ،ا.

 (30a/00:38:18)رحلة النور 
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 ايغزا٤ َٔ ايزافض١

]أراد[ أ  يشترتي  تقئًو ؿقةتده أـتؾ يؿـتًو عـتد  تقعل أي راؿ ت بتام  اقًماا:

يؼتتتورب إطعتتتول مخًتتتػ  ًتتتؽػ، ؿفتتتؾ يشتتترتي  ـتتتف ويطعتتتؿ ققتتتمةا، أل هتتتق عتتتىل 

 اخلقور؟

يشرتي  ق ا وكع قق فو  بًعا وا د يشرتي  ـفت ٕكف اقنعو ؾ  ع  اجلقاب:

ؾتتري ا ًتتؾؿػ ةتتوغ ، فتتوكقا اققفتتقد فػتتورًا أو  تتقعي ؿٌ وصتتي إذا فتتو  اقتت ؿـ أـتتؾ 

ؿقؿؽـ ا ن امر اقػاع بػ اقًعايـ فام ةوء يف اقًماا يف اإل ًو  إؼ بعه 

 ا ًؾؿػ، كعؿ.

 ٌؼل بعقدًا عـ إربوح اقشقعل؟يف ؿؼف هـو أكف ي  داخؾي:

 أخ،ت اجلقاب . اقشق :

 .(  00:  00:  77/ 350) ا،دى واقـقر/
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 َضادر ايغٝع١ ٚاإلباض١ٝ
هـتتوك أـتتقاا ياددهتتو بعتته اقـتتوس ا ـنًتتٌػ إؼ بعتته اجلامعتتوت أو اقػتتاع 

اإل   قي ؿـايد  عاؿي صت نفو أو بط فتو يف وتقء اقتدققؾ واقربهتو ، يؼققتق : 

دؼ بل  ي ؼقا بؿصودرهؿ و اويوهتؿ وأ  ٓ ك وقػفؿ يف ه،ا ادؼ إ  قؾشقعي ا

 ويٌؼقا ؿاـي  ـ ا ًؾؿػ وف،ا ادوا قإلبووقي وبوـل اقػاع اإل   قي؟

 بًؿ ا: واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

ةتتتقايب عتتتىل هتتت،ا اقًتتتماا يشتتتٌف كو تتتًو فتتتام قتتتق ـتتتوا ـوغتتتؾ إ  قؽتتتؾ أصتتت وب 

قتتقل ادتتؼ أ  يعنؿتتدوا عتتىل فنتتٌفؿ: اقاوايتتوت اقنتتل ؿقفتتو، اقتتديوكوت ا قةتتقدة اق

قؽــو ك ـ كؼتقا ةقابتًو عتـ هت،ا وذاك:  تـ أيتـ ةتوء هت،ا ادتؼ وك تـ كعؾتؿ  تـ 

ٌؼ بِـٌََتتتتتتنٍ ﴿  تتتتتتؾ ـققتتتتتتف اٌتتتتتتورك واعتتتتتتوؼ: 
وَءُفْؿ َؿوِ تتتتتت ـَ آَ ـُتتتتتتقا إِْ  َةتتتتتت ِ،ي تتتتتت تتتتتتو اق  َ و َأَي  َيتتتتتت

عي اإل   قي اقنل اًتنؾ ل أو ؿوقنٌػ  ـ خصقصقوت اقؽي [6]ملحجيم: ﴾َؿنٌََق ـُقا

إٓ بعتتتد اقن ؼتتتؼ واقن ٌتتتً  تتتـ  ¢اؾتتت ل فتتتؾ  ًتتتؾؿ أ  ٓ يتتتاوي  تتتقئًو عتتتـ اقـٌتتتل 

وٓ  ؽ أ  أوا  و كٌدأ بف  ـ اقؽت ل هتق  تقا  ¢ص ي ه،ه اقـًٌي إؼ اقـٌل 

ًو بغه قع و ياوى عـ اقـٌل عؾقف اقص ة واقً ل يف بطق  فنى ا ًؾؿػ مج
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هتتق ا اةتتع  ¢اهٌفؿ و شتتورهبؿت ذقتتؽ ٕ  اقـٌتتل اقـظتتا أ  عتتـ اختتن ك  تت،

اق وين بعد اقاب اٌورك واعوؼ، وكعـل: فام أ  اقاةقع يـٌغل أ  ياةع ا ًؾؿ 

إؼ ربتتف، أي: إؼ فنوبتتف ؿؽتت،قؽ لتتى عتتىل ا ًتتؾؿ أ  ياةتتع إؼ كٌقتتف أي: إؼ 

 تتـنفت ذقتتؽ ٕ  ا: عتت  وةتتؾ أ تتا ا ًتتؾؿػ بتتل  ينؿًتتؽقا بؽنتتوب ا: عتت  وةتتؾ 

  ـ ةفي أخاى. ¢في وبًـي اقـٌل  ـ ة

وفتتام أووتتح يف ؾتتري  تتو آيتتي يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  اقؼتتاآ  اقتت،ي هتتق إصتتؾ 

،،ا اإل ت ل بواػتوع ا ت،اهى واقػتاع ؿؼتد بتػ ؿقتف أ  هت،ا اقؼتاآ  ٓ  تٌقؾ إؼ 

ؿفؿتتف ؿفتتاًم صتت ق ًو إٓ  تتـ طايتتؼ بقوكتتف عؾقتتف اقصتت ة واقًتت ل فتتام يف ـققتتف عتت  

قِْفؿْ َوَأكَ ْقـَ ﴿وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَتػى ؿفت،ا اقٌقتو   [33]ملنحرل ﴾و إَِققَْؽ اق،ى

هق  و يعاك عـد عؾامء ا ًؾؿػ بوقًتـي أو بودتديٌ اقـٌتقي و قـئت، ؿتنذا فتو  

 تتـ أ وديتتٌ ؿعؾقتتف أ   ¢ تتـ اققاةتتى أ  ين ٌتتً ا ًتتؾؿ ؿتتقام يلاقتتف عتتـ اقـٌتتل 

اقتتـػا واـؽتتح قتتف اقصتتدر ققنقصتتؾ هبتت،ا اقطايتتؼ ينٌـتتك طايؼتتًو عؾؿقتتًو اطؿتتئـ قتتف 

 إؼ  عاؿي  و ـوقف عؾقف اقً ل و و ؿعؾف عؾقف اقً ل بقوكًو قؾؼاآ .

ؿفـتتتو كؼتتتػ  تتتع اقػتتتاع فؾفتتتو:  تتتو هتتتق اقطايتتتؼ  عاؿتتتي اقًتتتـي أو اقٌقتتتو  بتتتوقنعٌري 

اقؼاآ ؟  و هق اقطايؼ عـدفؿ؟ أ و طايؼـو ك ـ ؿفق  عاوك بام يًؿك بوقًتـد، 

ي اق ؼي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي وهؽت،ا  نًؾًت ً آخت، بعضتفؿ أي: أ  ياو

 تتع    ظتتي أ  هـتتوك أ تتٌوبًو كـتتع  ¢عتتـ بعتته إؼ أ  يـنفتتل اخلتترب إؼ اقـٌتتل 
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أ قوكًو  ـ آعنامد عىل   ؾ ه،ه اقًؾًؾي اقنل اًؿك بوقًـد، ه،ا اقعؾؿ اقت،ي 

ـوقتتف اقا تتقا يتتدور  تتقا درا تتي اقًتتـد اقتت،ي يؼصتتد بتتف اققصتتقا إؼ  عاؿتتي  تتو 

عؾقف اقً ل أو  و ؿعؾف قـنؿؽـ بف  ـ اػًري اقؼاآ ، ه،ا اقعؾؿ اػادت بف اقػاـي 

اققا تتدة  تتـ اقػتتاع اإل تت  قي فؾفتتو ـتتدياًم و تتدي ًو وهتتل: أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي 

بوقنعٌري اقعولت ٕكف يدخؾ ؿقف فؾ ا ،اهى  ـ اقـو قي اقػؼفقي.. أاٌوع ا ،اهى 

أهتتؾ ا تت،اهى اقؽ  قتتي إختتاى  تتـ أيضتتًو اتتدخؾ يف إربعتتي فتتام يتتدخؾ ؿقتتف 

داغتتاة أهتتؾ اقًتتـي وإ  فتتو  هـتتوك يشء  تتـ اقتتن ػظ يف إدختتو،ؿ يف هتت،ه اقتتداغاة 

فوٕ وعاة وفو واايديي ؿًقاء ـؾـتو عتـ هت،يـ ا ت،هٌػ اقؽ  قتػ أو ـؾـتو عتـ 

ا ،اهى اقػؼفقي إربعي ؿؽؾ همٓء وهمٓء  نػؼق   ع أهؾ ادديٌ عىل أ  

طايؼي  عاؿي اققصقا إؼ  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل  ـ هدى و ـ بقو  

 اقؼاآ  ققا هـوك إٓ اإل ـود، اػادت بف أهؾ اقًـي دو  اقطقاغػ إخاى.

ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا  ًتتتؾاًم قتتتدى اقػتتتاع بصتتتقرة عو تتتي وقتتتدى  قةتتتف هتتت،ا اقًتتتماا 

عاؿتي  تو فتو  بصقرة خوصي، وٓ أعنؼد أ  أ دًا يـوـش يف ص ي ه،ا ا تـفٍ  

عؾقتف اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل  تتـ ا،تتدى واقًتترية وأفتترب دققتتؾ عتتىل ذقتتؽ أ  بعتته 

إؿااد  ـ إ ؿ اقؽوؿاة اقنتل ٓ اشترتك  تع اقػتاع اإل ت  قي فؾفتو يف اقشتفودة 

بوقا وقي ـد اعرتؿقا وه،ا رؾؿ أكقؿفؿ بتل   تو  ¢: ع  وةؾ بوقق داكقي وقـٌقف 
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 عاؿتتي اقنتتوري  اإل تت  ل إوا هتت،ا يشء  عـتتد ا ًتتؾؿػ  تتو يًتتؿك بوقًتتـد

 اػادت بف إ ي اإل   قي دو  إ ؿ إخاى.

وفتام يؼتقا  تتق  اإل ت ل ابتتـ اقؿقتي ر:تتف ا:: بتل  إ تتي اإل ت  قي كقتت ت 

عىل أ نل اققفقد واقـصورى بؽقفو عىل ا،دى وعىل اقنق قدت ف،قؽ كق ت 

ع إختتاى يف فسفتتو هتت،ا ا تتـفٍ أ تتي ادتتديٌ  تتـ اإل تت  قػ عتتىل بؼقتتي اقػتتا

اقعؾؿل اقؼوغؿ عىل اقًتـد و تو يؾتقذ بتف وينعؾتؼ بتف  تـ  عاؿتي عؾتؿ ا صتطؾح يف 

ادديٌ وعؾؿ اجلاح واقنعديؾ ؿلهؾ ادديٌ اػادوا  ـ بػ اقػاع اإل   قي 

فؾفتتتو فتتتام اػتتتادت إ تتتي اإل تتت  قي بو،تتتدى واقنق قتتتد  تتتـ بتتتػ إ تتتؿ ا عنؼتتتدة 

 قـصورى وؾريهؿ ؿف،ا فف،ا.بوٕديو  فوققفقد وا

قتتت،قؽ أعتتتقد ٕـتتتقا: إذا فتتتو    تتتؾ هتتت،ا اقًتتتوغؾ أو اقـوـتتتؾ يعنؼتتتد بصتتت ي هتتت،ا 

ا تتتتـفٍ ؿتتتتـ ـ كؼتتتتقا ،تتتتؿ  قـتتتت،اك: بتتتتل  هتتتت،ا اقنًتتتتؾقؿ اقتتتت،ي يدكتتتتدكق   ققتتتتف 

ويؼققتتتق : بلكتتتف ٓ يـٌغتتتل ٕهتتتؾ اقًتتتـي أ  يـؽتتتاوا عتتتىل اقشتتتقعي اعتتتنامدهؿ عتتتىل 

كتتتً فنتتتٌفؿ ـوغؿتتتي عتتتىل هتتت،ا ا تتتـفٍ فنتتتٌفؿ وعتتتىل روايتتتوت فنتتتٌفؿ كؼتتتقا: إ  فو

اقصتت قح  تتـ أ تتوكقد  نصتتؾي وروايتتوت يـٌغتتل  عاؿنفتتو  تتـ صتت نفو  تتـ وتتعػفو 

 قـئ، كؼقا: اقػصؾ بػ أهؾ اقًـي وبػ اقشقعي إكتام هتق اقاةتقع إؼ إ توكقد، 

 ٓ. اجلقاب:ؿفؾ اقشقعي عـدهؿ أ وكقد فام عـد ا ًؾؿػ، 
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ًتماا أو  تـ   تؾ هت،ه اقتدعقى أ  ويف اعنؼودي أ  ا ؼصقد  ـ   ؾ ه،ا اق

قؾشتتتقعي أ  يعنؿتتتدوا هتتتق اقنؿفقتتتد قؾػتتتاع إختتتاى أ  يعنؿتتتدوا عتتتىل فنتتتٌفؿ هتتتؿ، 

فوإلبووقي    ً وفوق يديي    ً وك ق ذقؽ  ـ اقػاع اإل   قي، فؾ ه،ه اقػاع 

 تتـ عتتاك فنٌفتتو ؿفتتل ؿؼتترية ؿؼتتاًا  تتدـعًو  تتـ  قتتٌ أكتتف ٓ يقةتتد قتتدَيو أ وديتتٌ 

ف اقً ل بؽ اة يؿؽـفؿ أ  يعنؿدوا عؾقفو يف ؿفؿ اقؼاآ  ااوى عـ اقا قا عؾق

اقؽايؿ فام يقةد ذقؽ عـد أهؾ اقًـي وعـد أهؾ ادديٌ ب وصي  ـفؿت ق،قؽ 

ؿف،ا اق،ي يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي إكتام يؿفتد قؾػتاع إختاى أ  اعنؿتد عتىل اقؽنتى 

 واقاوايوت اقنل عـدهؿ.

عتتتنامد عتتتىل إ تتتوكقد أعتتتقد ٕـتتتقا: إ  فتتتو   تتتو عؾقتتتف عؾتتتامء ادتتتديٌ  تتتـ آ

و عاؿتتتي اقتتتاواة وك تتتق ذقتتتؽ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اجلتتتاح واقنعتتتديؾ وعؾتتتؿ  صتتتطؾح 

ادديٌ هؿ يم ـق  بص ي ه،ا ا تـفٍ ؿـطتوقٌفؿ بتل  يؾن  تقا كػتا ا تـفٍ يف 

 إيٌوت  و عـدهؿ  ـ روايوت انعؾؼ بؿ،هٌفؿ أو بػاـنفؿ.

ا تـفٍ ادتدي ل  قؽـل أـقا: إ  اققاـع أ  ه،ا اقطايؼ إ  ي يًؾؿ بف.. هت،ا

إ  ي يًؾؿ بف  ـ اقػاع إختاى أو  تـ أهتؾ إديتو  إختاى  عـتك ذقتؽ أفتؿ 

مجقعتتًو ٓ يًتتنطقعقا أ  ي ٌنتتقا ديتتوكنفؿ و تت،هٌفؿ و تتو عؾقتتف هتتؿ  تتـ هتتدى أو  تتـ 

وتتت ات ٕكتتتف ٓ يقةتتتد هـتتتوك طايؼتتتي وو تتتقؾي أختتتاى  عاؿتتتي  تتتو فتتتو  يف اقتتت  ـ 

ك تتتـ كًتتؾؿ بصتت ي هتت،ا ا تتـفٍ وأكتتتف ٓ  اقؼتتديؿ إٓ بطايتتؼ اإل تتـود، وإ  ـتتوققا:



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

755 

طايتتتؼ إٓ آعتتتنامد عتتتىل اإل تتتـود  قـئتتت، كؼتتتقا ،تتتؿ: أيتتتـ فنتتتى ادتتتديٌ اقنتتتل 

اعنؿتتتدو  عؾقفتتتو، وأيتتتـ فنتتتى اقاةتتتوا اقنتتتل اعنؿتتتدو  عتتتىل  عاؿتتتي اق ؼتتتي..  تتتـ 

اقضعقػ..  تـ اقؽت،اب..  تـ اققوتوع إؼ آختاه؟ ٓ يقةتد عـتدهؿ يشء يت،فا 

يتتتتـ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يعنؿتتتتدو  عؾقفتتتتو يف  صتتتتقؾ  تتتتـ هتتتت،ا اقؼٌقتتتتؾ إط ـتتتتًو، يتتتتؿ أ

إ وديتتٌ؟ ك تتـ عـتتدكو  تت  ً  تتو  تتوء ا:  ئتتوت اقؽنتتى بعضتتفو طٌتتع وأف اهتتو ي 

يطٌتتتع  نتتتك أ  فؾفتتتو اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل بوٕ تتتوكقد 

وٓ كعـتتل ك تتـ  قتتـام كؼتتقا هتت،ا اقؽتت ل بتتل  فتتؾ  ¢ا نصتتؾي  تتـفؿ إؼ اقـٌتتل 

قؽــو كايد أ  كؼقا: بلفؿ يف هت،ه ا ئتوت  ¢عـ اقـٌل ذقؽ هق ص قح يوبً 

ا ئتتوت  تتـ اقؽنتتى ـتتد ـتتد قا قـتتو اقق تتقؾي اقنتتل هبتتو يتتنؿؽـ اقعتتوي  تتـ  عاؿتتي  تتو 

، أي: ـد قا قـو إ وديتٌ بوٕ توكقد، يتؿ  ؼوبتؾ ¢صح  و ي يصح عـ اقـٌل 

هتت،ه اقؽنتتى اقنتتل اتت،فا إ وديتتٌ بوٕ تتوكقد عـتتدكو فنتتى اعتتاك بؽنتتى أ تتامء 

اقاةوا واقاواة يف ه،ه اقؽنى إققك ا مقػي  ـ اقاواة.. فؾ وا د ي،فا  ـ 

هتتؿ  تتققخف..  تتـ هتتؿ ا  ،اتتف أختت،يـ عـتتف.. و نتتك وقتتد و نتتك  تتوت.. وهتتؾ 

ا نؼول  ػظف واطتاد  نتك آختا ر تؼ  تـ  قواتف أل اختنؾط ـٌتؾ  قاتف وك تق ذقتؽ 

وكػ تا أيضتًو   ـ اقعؾقل اقنل كػ تا ك تـ اإل ت  قػ عتىل  توغا إ تؿ  تـ ةفتي

ك تتـ اقًتتـقػ عتتىل  تتوغا اقػتتاع  تتـ ةفتتي أختتاى بلكـتتو و تتدكو ؿؼتتط اقتت،يـ  تتـ ا: 

ع  وةؾ عؾقـو بؿ ؾ هت،ه اقق تقؾي اقنتل  ػتظ ا: قـتو ديــتو وؿتوًء بقعتد ربـتو اٌتورك 
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ُف ﴿واعتتتتتتوؼ اقتتتتتت،ي ـتتتتتتوا يف اقؼتتتتتتاآ  اقؽتتتتتتايؿ:  و َقتتتتتت تتتتتت ْفَا َوإِك  ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ـُ َك   و َكْ تتتتتت تتتتتت إِك 

 .[1ملحجي ]﴾َدَوؿُِظق َ 

قـيب بعته إ  ؾتي: اقشتقعي  ت  ً هتمٓء أعظتؿ فنتوب عـتدهؿ هتق اقؽنتوب 

ا ًتتؿك بوقؽتتويف قؾؽؾقـتتل وهتتق هـتتو عتتدة جمؾتتدات وتت ؿي، أوًٓ: هتت،ا اقؽنتتوب 

أف تتتتاه بتتتتوقنعٌري ادتتتتدي ل اقًتتتتـل  عووتتتتقؾ وأ ًتتتتـفو  اا تتتتقؾ وأف اهتتتتو  ؼتتتتوطقع 

ام عىل زيـ اقعوبديـ أو يعـل:  قـقؿي ققا ،و ع ـي بوقا قا عؾقف اقً ل وإك

عتتىل اقصتتودع أو أو ك تتق ذقتتؽ  تتـ أغؿتتي أهتتؾ اقٌقتتً، ؿفتت،ه اقؽنتتى أوًٓ: ققًتتً 

 حنصي بل وديٌ اقا قا ؿؼط.

يوكقتتًو: هتت،ه اقؽنتتى وهتت،ا أ فتتو عـتتدهؿت ٕفتتؿ يلتت ق  بعضتتفؿ بتتل  فنتتوب 

اقؽويف ه،ا قؾؽؾقـتل عـتد اقشتقعي بؿـ قتي صت قح اقٌ توري عـتد اقًتـي،  تع ذقتؽ 

ً هتت،ا اقصتت قح عـتتد أهتتؾ اقًتتـي بتت،اك اقصتت قح ا  عتتقل عـتتد اقشتتقعي إذا ـوبؾتت

وةتتدت ؿاـتتًو  و تتعًو ةتتدًا بقتتـفام فتتام ـقتتؾ ـتتدياًم: ؿتتليـ اق ايتتو  تتـ اق تتاى وأيتتـ 

 عوويي  ـ عغ،  نسد أ وديٌ اقٌ وري فؾفو ص ق ي بوٕ وكقد ا نصؾي  ـف 

 نفو فؾفتتو إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي اكنؼتتدهو بعتته أهتتؾ ادتتديٌ و تتؾؿ بصتت ¢إؼ اقـٌتتل 

قإل تتول اقٌ تتوري إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي  ـفتتو، أ تتو فنتتوب اقؽتتويف قؾؽؾقـتتل ؿوقتت،يـ كؼ تتقا 

وـتتد قا يف بعتته اقطٌعتتوت رص تتقا بتتل .. فؿقتتي فٌتترية ةتتدًا ةتتدًا  تتـ اقاوايتتوت 



 الصيعة ----------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

753 

اقنتتل ؿقفتتو عتتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أو عتتـ أهتتؾ اقٌقتتً ٓ اصتتح و تتع ذقتتؽ ؿفتتق 

 عـدهؿ يف  ـ قي ص قح اقٌ وري.

ه،ا اقؽنوب ا نعؾؼ بوقاوايي عـ اقا قا عؾقف اقًت ل وعتـ أهتؾ  كؼوبؾ   ؾ

اقٌقتتتتتً ؿتتتتتام هتتتتتل اقؽنتتتتتى اقنتتتتتل عـتتتتتدهؿ  عاؿتتتتتي رةتتتتتوا اقشتتتتتقعي اقتتتتت،يـ يتتتتتاوو  

إ وديٌ عـ اقا قا عؾقتف اقًت ل؟ ،تؿ فنتى صتغرية ادستؿ ةتدًا عٌتورة عتـ 

د جمؾد وا د أو جمؾديـ، يؿ  ػ درا نفو ٓ  د ؿقفو اقيقؼًو رصحيًو، وٓ  

ؼفؿ وعتتتتتىل قهـتتتتوك أغؿتتتتي فلغؿتتتتتي أهتتتتؾ اقًتتتتتـي اقتتتت،يـ كنشتتتتتٌع بتتتتوٓط ع عتتتتتىل اتتتتقي

 تتتتاحيفؿ فوإل تتتتول أ:تتتتد واقٌ تتتتوري وحيقتتتتك بتتتتـ  عتتتتػ وعتتتتغ بتتتتـ ا تتتتديـل 

واقاازي وك ق ذقؽ ابـ  ٌو    ؾ همٓء إغؿتي ٓ يقةتد عـتد اقشتقعي أبتدًا ؿفتؿ 

 ؿؼااء  ـ اقـو قنػ:

 ادديٌ وهق اقًـد.اقـو قي إوؼ: هل اقق قؾي  عاؿي ص ي 

 واقـو قي إخاى: اقق قؾي قـؼد اقًـد بؿعاؿي اقاةوا.

ؿفؿ ؿؼتااء يف فتؾ  تـ هتواػ اقق تقؾنػ وقت،قؽ ؿفتؿ ٓ يًتنطقعق  أ  يمقػتقا 

 تتتت  ً أكتتتتو اقاةتتتتؾ إقٌتتتتوين اقتتتت،ي أصتتتتؾف أعسؿتتتتل.. أ  قتتتتف  ؾًتتتتؾنو :  ؾًتتتتؾي 

ـتده هتق و تده إ وديٌ اقص ق ي، و ؾًؾي إ وديتٌ اقضتعقػي.. إؼ أ  ع

ؿض ً عـ اقٌ وري و ًؾؿ اق،يـ اؼتد قكو ك تق أقػتػ  تـ إ وديتٌ اقصت ق ي 

 ؿليـ فنى اقشقعي يف كقق  اقص قح  ـ اقضعقػ؟ ٓ وةقد   ؾ ه،ا إط ـًو.
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وإذا اافـتتتو اقشتتتقعي ةوكٌتتتًو وهتتتؿ بتتت   تتتؽ وادتتتؼ يؼتتتوا هتتتؿ ينؾتتتق  يف ا ـ قتتتي 

عؾقل اقؽتعقي واقعؼؾقتي وك تق ذقتؽ اق وكقي بعد أهؾ اقًـي  ـ  قٌ ا نغو،ؿ بوق

 ـ بػ اقػاع إخاى ؿـلخ،    ً بعدهؿ يليت اق يديي ؿليـ فنى اق يديي؟ أيضًو 

يتتتليت كػتتتا اقًتتتماا اقًتتتوبؼ.. فنتتتٌفؿ اقنتتتل اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقً ل.. فنٌفؿ اقنل ان دث عـ اقاواة وعـ  اااٌفؿ يف اجلاح واقنعديؾ.. أكو 

  ٓ أعتتاك فنوبتتًو قؾ يديتتي يف اجلتتاح واقنعتتديؾ، أعتتاك قؾشتتقعي   صتتقًو إؼ أ

بعتتته اقؽنتتتى قؽـفتتتو ٓ اتتتاوي وٓ اشتتتػل، أ تتتو اق يديتتتي إؼ أ  ٓ أعتتتاك ،تتتؿ 

 فنوبًو يف  عاؿي رواة فنى ادديٌ عـدهؿ.

قؽتتـ  تتـ أعستتى إ تتقوء عـتتدهؿ فنتتوب يف روايتتي إ وديتتٌ  عنؿتتد عـتتدهؿ 

اويف رةؾ ف،اب عـدكو وهتؿ ٓ يًتنطقعق   ًـد زيد بـ عغ..  ًـد زيد ه،ا ي

دؿوعتتتًو عـتتتفت ٕفتتتؿ ؿؼتتتااء يف اقتتترتاةؿ إط ـتتتًو، ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا ا ًتتتـد هتتتق عؿتتتدة 

 تت،هٌفؿ وقتت،قؽ كستتد  تتقاء اقشتتقعي أو اق يديتتي إفتتؿ يعنؿتتدو  عتتىل فنٌـتتو ك تتـ 

أهؾ اقًـي يف اليقد  و عـدهؿ  ـ ادؼ، أ تو إذا أرادوا أ  يميتدوا  تو عـتدهؿ  تـ 

يف وةفي كظاكو ؿ  لدو  يف فنٌفؿ إٓ روايوت  ـؼطعي أو  ؼطقعي أو اقٌوطؾ 

ك ق ذقؽ  ـ اقعؾؾ ا عاوؿي عـتد أهتؾ ادتديٌ.. هت،ا   توا ينعؾتؼ.. ذاك   توا 

ينعؾؼ بوقشتقعي اقؽتويف اقت،ي هتق بؿـ قتي صت قح اقٌ توري وهتق ٓ يقيتؼ بتف  نتك 

ؿقتف طو توت  تـ بوقـًٌي قٌعه ا  ؼؼػ  ـ عؾامء اقشقعي يف اقعل ادورض و
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 قٌ كًٌي عؾؿ اقغقى إؼ أهؾ اقٌقً وك ق ذقتؽ، وقًتـو يف هت،ا اقصتدد أ ، 

وه،ا  ل  اق،يـ يتلاق  بعتد اقشتقعي،  تـ بعتد اقًتـي يتليت اقشتقعي يتؿ ـؾـتو اق يديتي 

 عـدهؿ  ًـد زيد بـ عغ وياويف ف،اب عـدكو.

فنوب عـد  كليت أخريًا إؼ   وا يوقٌ وأخري وهؿ اخلقارج أو اإلبووقي، أهؿ

اإلبووقي هق اقؽنوب ا ًؿك بؿًـد اقابقع بـ  ٌقى إزدي وـد ابنتدع بعته 

 نلخاَيؿ  ضوهوة  ـف  و عـد أهؾ اقًـي  ـ ص قح اقٌ توري وصت قح  ًتؾؿ 

وص قح ابـ خ يؿي وص قح ابـ  ٌو ، هؿ  و عـدهؿ أي فنوب ا ؿف صت قح 

ـد اقابقتتع ابتتـ  ٌقتتى ؿوبنتتدعقا ،تت،ا اقؽنتتوب ا عتتاوك ـتتدياًم و تتدي ًو بو تتؿ  ًتت

ؿؼتتتد  تتتؿقه صتتت قح  تتتـ عـتتتدهؿ  تتتؿقه بوقصتتت قح  ضتتتوهوة قصتتت قح اقٌ تتتوري 

وصتت قح  ًتتتؾؿ وك تتتق ذقتتتؽ، هتتت،ا اقؽنتتوب اقتتت،ي هتتتق  ًتتتـد اقابقتتتع أو بتتت عؿفؿ 

يًؿقكف بوقص قح ؿـؼقا: ه،ا اقص قح  عنؿد أوًٓ عىل بعته اقشتققخ قؾابقتع 

 عاوؿتتتي، بتتتؾ بتتتـ  ٌقتتتى ؾتتتري  عتتتاوؿػ اتتتاامجفؿ  نتتتك عـتتتدهؿ، اتتتاامجفؿ ؾتتتري 

أعسى  ـ ه،ا بؽ تري وهبت،ا أكتو أفتل اقؽت ل عتـ هت،ا اقًتماا، أعستى  تـ هت،ا 

اقعسى أ  اقابقع بـ  ٌقى ٓ اامجي قف ٓ عـدكو وٓ عـدهؿ، ه،ا اقاوي اقت،ي 

 فنى ص قح اقابقع بـ  ٌقى.

كتتف ٓ يـؽتتا عتتىل اقشتتقعي آعتتنامد عتتىل فنتتٌفؿ اجلتتقاب إقتت،قؽ ؿوقتت،ي يؼتتقا: 

صتتتقؾ و تتتقة ه أكتتتف ٓ يؿؽتتتـ آعتتتنامد عتتتىل روايتتتي وـعتتتً ؿتتتقام عاؿـتتتوه هبتتت،ا اقنػ
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 ه انعؾؼ بوقا قا عؾقف اقً ل أو بؿـ بعتده  تـ اقصت وبي اقؽتاال إٓ بطايتؼ 

اإل ـود أوًٓ و عاؿي اقاواة ةا ًو واعدي ً يوكقًو ؿؽؾ اقػاع اإل   قي ؿؼااء  ـ 

وك ؿتتد ا: أ  هتتواػ اقق تتقؾنػ وهتت،ه إ  ؾتتي عاوتتـوهو أ تتو ؽؿت قتت،قؽ كؼتتقا 

ةعؾـو أوًٓ  ًؾؿػ  ق كو ب،قؽ عىل أهتؾ اقؽنتوب أمجعتػ، يتؿ ةعؾـتو  تـ أهتؾ 

 اقًـي  ـ ا ًؾؿػ  قٌ أكف ٓ يقةد عـد اقػاع إخاى  و َيندو  بف  ٌقق ً.

 ا: يؽا ؽ يو  ق .. ة اك ا: خري..  داخؾي:

 اؼؾقدًا  ـ ةو ع اقص قح اٌع اقٌ وري.. اقشق :

ذكو انؿقاًم قؾٌ تٌ يت،فا يف بعته فنتى اإلبووتقي أ  قتف اامجتي أ نو  داخؾي:

وأ قوكتتًو يطققتتق  وأختت، عتتـ ؿتت   وراح وأاتتك وفتت،ا.. ؿؽقتتػ كًتتنطقع أ  كسقتتى 

 عؾقفؿ يف   ؾ ه،ا؟

كعؿ، ه،ا ي،فاوكف  ًى طايؼنـو ك ـ وققا ،ؿ  ـد  نصؾ بـػا  اقشق :

ي اامجتتي كايتتدهو اقتت،ي يتت،فا هتت،ه اقرتمجتتي قؾابقتتع بتتـ  ٌقتتى يعـتتل: ك تتـ  تت  ً أ

كعؾتتق هبتتو  نتتك كصتتؾ إؼ أـتتاب  صتتدر  تتـ ا تترتةؿ، هتتمٓء بقتتـفؿ وبتتػ اقابقتتع 

ـاو   ع ذقؽ يؼققق  ذفا ؿ   يف فنوب ف،ا.. فنوب ف،ا ي،فا  قئًو ٓ  ـد قف 

 بقـف وبػ اقابقع بـ  ٌقى  قـام يرتةؿ قف بام ااةؿ بف طقي ً وطقي ً..

وب  ق ـو  مقػ  ـ اقؼتا  اقًتودس وه،ا عػ اق،ي يف ه،ا اقؽن  داخؾي:

 و رتةؿ قؾابقع بـ  ٌقى.. اػًري قؽ ل إ نوذ كعؿ.
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ه،ا أوًٓ: ؿؾ،قؽ، يوكقًو: قتقا ؿقتف  تو ينعؾتؼ اقنعتديؾ واجلتاح.. قتقا  اقشق :

ؿقتتف بلكتتف يؼتتي وأكتتف  تتوؿظ ووتتوبط ف تتري اقاوايتتي أو ـؾقتتؾ اقاوايتتي  تتو هتتق  عتتاوك 

ا فؾتتتف يتتتدا بوإلوتتتوؿي إؼ أكتتتف ي يتتت،فا يف عـتتتدكو يف فنٌـتتتو بوقنػصتتتقؾ يعـتتتل.. ؿفتتت،

فنتتى اتتااةؿ أهتتؾ اقًتتـي إط ـتتًو عتتىل أفتتؿ يتت،فاو  فتتام اعتتاك..  تتـ فتتو  يؼتتي.. 

 ـ فتو  وتعقػًو..  تـ فتو  فت،ابًو..  تـ فتو  جمفتقًٓ ؿفت،ا اقاةتؾ  غؿتقر بتو اة 

قتتقا قتتف ذفتتا يف فنتتى اتتااةؿ عؾتتامء اقًتتـي ؿفتت،ا يمفتتد أ  اقتت،يـ أ  يف اقعلتت 

دو  أ  يظفتتاوا هتت،ا اقشتت   ؿؾتقا ،تتؿ يعـتتل  ااةتتع عوققتتي وإكتتام ادتورض يايتت

ياةعتتق  إؼ بعتته ا تتمرخػ بقتتـفؿ وبتتػ ا تترتةؿ ـتتاو  طقيؾتتيت وقتت،قؽ ؿؿتتع 

خؾق ه،ه اقرتمجي عـ اقنقيقؼ وعتـ بقتو   ااٌنتف يف اقضتٌط وادػتظ ؿفتل عٌتورة 

 عـ  اا قؾ بؾ و عووقؾ ٓ  ـول ،و وٓ خطول فام يؼققق .

د هتت،ا أريتتد أ  أقػتًت اقـظتتا إؼ أ  أوا  تتو يؼتتاأ اإلكًتتو  يف هتت،ا وأ  فنتتوب ا  ًتـت

ي إققتفت ٕكتف أ قوكتًو  اقؽنوب لد  و يليت  و يدا أ  ه،ا اقؽنوب فلكف ؾري صت قح اقـًٌت

 .. د روايوت ٓ ع ـي بوقابقع  نلخاة عـف، قؽـ قـٌدأ بلوا  ديٌ هـو

ا ـتتتوا؟ ؿتتتنذًا: هتتت،ا ـتتتوا اقابقتتتع بتتتـ  ٌقتتتى بتتتـ عؿتتتاو اقٌلتتتي..  تتتـ اقتتت،ي ـتتتو

اقًـد  ـؼطع يعـل: عودة عؾامء ادتديٌ عـتد و يتاووا فنوبتًو ففت،ا.. يت،فاوا هـتو 

 ..ه،ا عـ ؿ   وه،ا عـ ؿ   إؼ أ يف ا ؼد ي  ؿعف ؿ   وه،ا عـ ؿ   و

 )اكؼطوع يف اقصقت(

 (00:  00: 35/   310) اهلدى والنور / 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

  

 

 

 

 ١ــــــــــــــــايضٛفٝ



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

707 

 
 تضٛف إىل صين ٚبدعٞتكضِٝ اي

يؼتقا: يؿقتؾ اقشتق  ابتـ  اقًتماا:عـدي أ د اإلخقة ويف عـتده هت،ا  اقًوغؾ:

اقؿقتتي إؼ اؼًتتقؿ اقنصتتتقك  تتـل وبتتتدعل، ؿتتام ـتتقا ؿضتتتقؾنؽؿ خوصتتي وأ  هتتت،ا 

اقاأي يؿقؾ قف أ  بعه دعوة اقًؾػقي، فوقدفنقر  صتطػك  ؾؿتل يف ف تري  تـ 

 فنٌف؟ 

 وه،ا  ؾػل؟  اقشق :

 كعؿ.  اقًوغؾ:

  صطػك  ؾؿل  ؾػل؟  اقشق :

 كف  ؾػل. إيؼقا:  اقًوغؾ:

  و هق اقدققؾ عىل أكف  ؾػقنف؟  اقشق :

  و هق اقدققؾ عىل  ؾػقنف؟  اقًوغؾ:

 تتتو هتتتق اقتتتدققؾ عتتتىل  اقًتتتماا:ا تتتلا هتتت،ا اقاةتتتؾ، اقتتتغ يًتتتلا هتتت،ا  اقشتتتق :

  ؾػقنف؟ 
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 تتتتؾػل، يـنلتتتت إليٌتتتتوت اقصتتتتػوت، بعتتتته  تتتت،هى يتتتتدعل أكتتتتف هتتتتق  اقًتتتتوغؾ:

ي،ل  ،هى إ وعاة؟ يـنل  ،هى اقًؾػ وداغاًم ي،ل   ـ عودى اقًؾػ؟ و

 تت،هى اقًتتؾػ بو تتنؿاار؟ وأف تتا  تتـ اقؽنتتى عتتـ  تتق  اإل تت ل ابتتـ اقؿقتتي يف 

 اقػرتة إخرية، وأف ا ...

 أقق... اقشق :

 كعؿ، أ نوذي، أكً  و أكً  و عقه؟  اقًوغؾ:

 عو ؾ يؼطع اقؽ ل.  اقشق :

 ؽنى يف  ـفٍ اقًؾػ، ه،ا اقاةؾ. أ نوذي، هق  و دال ي اقًوغؾ:

  و يف قف  ـ اقؽنى؟  اقشق :

 ابـ اقؿقي واقنصقك.  اقًوغؾ:

هتت،ا  تتو هتتق دققتتؾ عتتىل فقكتتف  تتؾػل يتتو أختتل، عتتىل فتتؾ  تتوا يتتو أختتل  اقشتتق :

اقنصتتقك ٓ يؿتتدح بلكتتف اصتتقك، قؽتتـ  تتو فتتو   ـتتف  طوبؼتتًو قؾؽنتتوب واقًتتـي ؿفتتق 

ف اصتقك، يعـتل ٓ  تؽ أ   ت،هى يعـل  و يـٌغل عدل رده بؿساد أكف يؼوا: أك

 تتتتـ ا تتتت،اهى إربعتتتتي ق غؿتتتتي إربعتتتتي، هتتتتق أـتتتتقى وأ تتتتؾؿ بؽ تتتتري  تتتتـ أـتتتتقاا 

 تتت،هى  تتتـ ا تتت،اهى  تتتو يقاؿتتتؼ اقؽنتتتوب فتتتؾ ا نصتتتقؿي، ؿؽتتتام أكتتتف يقةتتتد يف 

ختت، بتتف  قاؿؼنتتف قؾؽنتتوب واقًتتـي، ٓ ٕكتتف  تت،هى إ تتول  تتـ إغؿتتي، مواقًتتـي، ؿق
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 د  ٕغؿتتي  تتو خيتتوقػ اقؽنتتوب واقًتتـي رُ يف  تت،هى  تتـ  تت،اهى هتتمٓء اوةتتد وإذا 

ؿه، وإ  فو  ـد ـوا بف إ ول  ـ إغؿي، ؿوقنصقك ف،قؽ يؼوا ؿقف:  و واؿؼ ورُ 

اقؽنوب واقًـي ؿفق صقاب، و و خوقػف ؿؾقا بصقاب، قؽـ ٓ يـٌغل أ  يؼتوا: 

هـوك اصقك، صوقح واصقك طوقحت ٕكف  تو يف اقؽنتوب واقًتـي يغـتل عتـ فتؾ 

 نؼودي. ل واعيذقؽ، ه،ا رأ

 ة اك ا: خري أ نوذكو.  اقًوغؾ:

 وإيوك يو أخل.  اقشق :

 اقً ل عؾقؽؿ.  اقًوغؾ:

 وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا:.  اقشق :

 : .. (  48:  36/  9) اهلدى والنور/ 
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 ايعكٝد٠ ايضٛف١ٝ

 تو هتل  ؼقؼتي اقتدعقة  أو اقطايؼتي اقصتقؿقي وعتىل  توذا اًتنـد وهتؾ   داخؾي:

 ؿقي ،و كػا ادؽؿ؟مجقع  اقطاع اقصق

اقنصتتتتقك بتتتت   تتتتؽ هتتتتق  تتتتـفٍ ختتتتوص فتتتتو  أصتتتتؾف  نعؾؼتتتتًو بًتتتتؾقك  اقشتتتتق :

اقشتتتت   يف  قواتتتتف، يتتتتؿ اطتتتتقر ؿصتتتتور ؿؾًتتتتػي ،تتتتو أؿؽتتتتور خوصتتتتي ختتتتتوقػ هتتتت،ه 

كف ويف ف ري  ـ أؿؽوره و ف ري  ـ  ميفاقػؾًػي وخيوقػ ذاك اقًؾقك اإل  َل 

 .و ؾقفف

اقنل ابنتدعفو اقـصتورى يف ديتـفؿ، و تو شٌف اقاهٌوكقي هق أكف يُ  فُ ؾُ فى َ  اقنصقك أُ 

فنٌفتتو ا: عؾتتقفؿ يتتؿ ةتتوء اإل تت ل يمفتتد بطتت   اقاهٌـتتي يف اإل تت ل ؿؼتتوا عؾقتتف 

ؿوقنصتتتتقك يف ادؼقؼتتتتي فلكتتتتف اتتتتليا   «ٓ رهٌوكقتتتتي يف اإل تتتت ل »اقصتتتت ة واقًتتتت ل 

وفتتتام ـتتتوا اعتتتوؼ  ،بوقاهٌوكقتتتي اقنتتتل فتتتو  بعتتته اقـصتتتورى ابنتتتدعقهو يتتتؿ اقن  قهتتتو

ؿنليا بعه ا ًؾؿػ باهٌوكقتي اقـصتورى  [20ملح: : ]﴾ْقَهو َ ؼ  ِرَعوَينَِفو َؿاَم َرعَ ﴿

 تتتتقئًو  تتتتـ ذقتتتتؽ يف عؿتتتتقل ـققتتتتف عؾقتتتتف  ¢واـنتتتتدوا هبتتتتؿ وـتتتتد أكتتتت،ركو ر تتتتقا ا: 

قننٌعـ  ــ  ـ فو  ـٌؾؽؿ  تربًا بشترب وذراعتًو بت،راع  نتك قتق »اقص ة واقً ل 
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رى؟ ـتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة دخؾتتتقا ة تتتا وتتتى قتتتدخؾنؿقه، ـتتتوققا: اققفتتتقد واقـصتتتو

ؿؿتتام فتتو  عؾقتتف اقـصتتورى اقاهٌـتتي ؿنتتليا بعتته ا ًتتؾؿػ  «واقًتت ل: ؿؿتتـ اقـتتوس

 ¢ نتتك أ  اقاهٌـتتي بتتدأت اظفتتا ـافتتو يف عفتتد اقا تتقا   ،وـؾتتدوهؿ يف ذقتتؽ

ٕ  اقاهٌـي  يف ادؼقؼي أ ا اااوح إققف اقـػا اقٌؽيي ا وغؾي إؼ اإلعااض عـ 

و ٌفو   تتتؾ هتتت،ه اقاهٌـتتتي، وقتتت،قؽ ؿؼتتتد بتتتازت زختتتورك اقتتتدكقو ؿنتتت يـ اقتتتـػا قصتتت

 تتـ ذقتتؽ  ¢ـافتتو يف ز تتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل يف  تت    بعتته أصتت وبف  

فو  آختك بتػ أيب اقتدرداء وبتػ  ¢أ  اقـٌل  »   ً  و ةوء يف ص قح اقٌ وري 

 تتتؾام  اقػتتتوريس اؾتتتؽ ا قآختتتوة اقنتتتل ٓ   قتتتؾ ،تتتو يف اقتتتدكقو فؾفتتتو وفتتتو  ذقتتتؽ 

بط بػ ا فوةايـ وإكصور يف ا ديـي، وفو   ـ مجؾي  ـ و قؾي قنؼقيي اقاوا

آختتتك بقتتتـفام اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل أبتتتق اقتتتدرداء إكصتتتوري و تتتؾام  

اقػتتوريس، وفتتوكقا ب ؽتتؿ هتت،ه ا قآختتوة أو فتتو   تتـ ققاز فتتو اإلف تتور  تتـ اقنتت اور 

ي ؿسوء ذات يقل  ؾام  اقػوريس إؼ دار أيب اقدرداء ؿتدخؾ و تؾؿ ؿقةتد زوةت

أيب اقدرداء وي ياى أخوه أبو اقدرداء ؿؾػً كظاه  وقي أل اقتدرداء وهقئنفتو اقايتي 

ؿؼتتوا ،تتو  تتتو هتت،ا يتتو أل اقتتتدرداء؟ ـوقتتً هتتت،ا أختتقك أبتتق اقتتتدرداء ٓ  وةتتي قتتتف يف 

ؿتتتتله  تتتتؾام  يف كػًتتتتف وهعتتتتو   تتتتو رةتتتتع أبتتتتق اقتتتتدرداء إؼ داره ؿٌتتتتودر  ،اقتتتتدكقو

ل اقتدرداء أ  ـوقتً: هتق ـتوغؿ اقؾقتؾ اـل يشء فو   تـ فت ل أووووع قف اقطعول ؿ

صتتوغؿ اقـفتتور ؿتت   وةتتي قتتف بوقتتدكقو،  تتو ةتتوء أبتتق اقتتدرداء بتتودر وووتتع قتتف اقطعتتول 

ؿؾتتؿ يلفتتؾ  -وفتتو  ـتتد عتتاك  تتـ أل اقتتدرداء أكتتف صتتوغؿ -ؿؾتتام ةؾتتا هتتق أ ًتتؽ 
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َاُه وةؾا يلفؾ  عف يتؿ  ؿلفد عؾقف أبق اقدرداء ؿؼوا: وا: ٓ آفؾ  نك الفؾ َؿَػط 

ؾام  بوقؽؾؿي اقنل أـاهو اقا تقا عؾقتف اقصت ة واقًت ل ؿتقام بعتد عؾقفتو بودره  

ؿؼتتوا قتتف: يتتو أبتتو اقتتدرداء إ  جلًتتدك عؾقتتؽ  ؼتتًو وقـػًتتؽ عؾقتتؽ  ؼتتًو وق وةتتؽ 

ؿؼتت  عؾقتتف اقؼصتتي  ¢عؾقتتؽ  ؼتتًو ؿتتلعط فتتؾ ذي  تتؼ  ؼتتف يتتؿ ذهتتى إؼ اقـٌتتل  

ض عتـ صدع  ؾام ، ؿلبق اقدرداء ك ك  ـ تك اقاهٌـتي وهتق اإلعتاا :¢ؿؼوا  

اق وةي واقنؿنع ب  قف  ـفو، وعـ اقطعول واقؽاب إٓ بؼدر، وعىل ذقؽ أيضًو 

ظفا أياه يف اقص ويب اقـو س صغري اقًـ قؽـف كشل يف طوعي ا: وعٌوداتف وهتق 

عٌد ا: بـ عؿاو بـ اقعوص ؿؼد زوةف واقده عؿاو بـ اقعوص بػنتوة  تـ ـتايش 

ـوقً: إكف ي يطل بعد قـو ؿاا و، يعـل  وبعد أيول  ل،و عـ زواةفو بوبـف ؿؽو  أ 

ا وةً و و ا وةً وذفات قعؿاو أكف ـوغؿ اقؾقؾ صوغؿ اقـفور وبطٌقعي ادوا 

ي يعستتى عؿتتاًا   تتؾ هتت،ا ا قـتتػ ؿتت،هى إؼ اقا تتقا عؾقتتف اقصتت ة واقًتت ل 

ؿن تتتو قؼقـتتتل اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة  وفلكتتتف يشتتتؽق ابـتتتف إققتتتف ـتتتوا عٌتتتد ا: بتتتـ عؿتتتا

، ؿؼوا قف: ... يو عٌد ا: بؾغـل أكؽ اؼتقل اقؾقتؾ واصتقل واقً ل وإ و  َأْرَ َؾ إيل 

اقـفور وٓ اؼاب اقـًوء، ـوا: ـد فو  ذقؽ يو ر قا ا:، ؿؼوا عؾقف اقً ل: ؿن  

وق ورك عؾقؽ  ،وق وةؽ عؾقؽ  ؼوً  ،قـػًؽ عؾقؽ  ؼًو وجلًدك عؾقؽ  ؼوً 

اقشتتوهد أ  هتت،ا أيضتتًو ادتتديٌ.. وادتتديٌ طقيتتؾ ذفاكتتوه أف تتا  تتـ  تتاة  و « ؼتتو

 تتتوا إؼ يشء  تتتـ اقاهٌوكقتتتي ؿلبطتتتؾ اقا تتتقا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل ذقتتتؽ بؿ تتتؾ 

هتت،ا اقـتتقع  ،هت،ه ا عوجلتتوت اقش صتتقي يتتؿ ب دي تتف اقعتول ٓ رهٌوكقتتي يف اإل تت ل
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هتتتق أ تتتفؾ يشء يف اقصتتتقؿقي قؽتتتـ  تتتع اقتتت  ـ اطتتتقر اقنصتتتقك  نتتتك وصتتتؾ إؼ 

قعًو،  قٌ وصؾقا إؼ اقؼقا بق دة اقؽػا اق،ي دوكف فػا اققفقد واقـصورى مج

اققةقد وذقؽ يعـتل أ  قتقا هـتوك ختوقؼ وحؾتقع وإكتام هتق يشء وا تد يعـتل 

فام يؼقا اقدهايق  واقطٌقعقق  وا   دة مجقعًو فوقشققعقي وأذكوهبو أكف ققا 

 هـوك إٓ اقطٌقعي.

وهتتت،ا اقتتت،ي وصتتتؾقا إققتتتف  تتتـ اقؼتتتقا بق تتتدة اققةتتتقد يف ادؼقؼتتتي أخطتتتا  تتتـ 

ا ؽشتتقك، ذقتتؽ بتتل  اقؼتتوغؾػ بق تتدة اققةتتقد يًتتندقق  عؾقفتتو بتتٌعه  اإلدتتود

اقـصقص  ـ اقؽنوب واقًـي وذقؽ بطٌقعي ادتوا بطايؼتي اقن عتى بوقـصتقص 

ـ  ا: َ َرَ ك﴿و ايدهو بؾ  ايػفو    ً ـققف اعوؼ 
ًَ َوَقؽِ ًَ إِْذ َرَ قْ  ﴾َوَ و َرَ قْ

اقاا تتل هتتق ا: طقتتى وبؿتتد ر تتقا  ؿقًتتندقق  بؿ تتؾ هتت،ه أيتتي أ  [00مألنفررال  ]

ا: يؼققتتتق  بؿتتتد  ظفتتتا  تتتـ  ظتتتوها اقابقبقتتتي، اقشتتتوهد ؿتتت  يـٌغتتتل قؾؿًتتتؾؿ أ  

ؤه فػتتا وة تتد قينتتقرط بكتتء يًتتؿك بوقنصتتقك ٕ  أينتته وأهقكتتف وتت ا وأ تت

بؽتتؾ اقؽتتاغع اقًتتامويي، هتت،ا  تتو اقنتت  تتـ ةقابـتتو عتتىل اقًتتماا اقًتتوبؼ ا نعؾتتؼ 

، اااتتتى،  تتتـ وراء ذقتتتؽ اقطتتتاع ا عاوؿتتتي بؽ اهتتتتو بوقصتتتقؿقي، عؾتتتاًم بلكتتتف اػتتتاع

وبنٌتتتويـ أ تتتوققٌفو واؼوققتتتدهو وعٌوداهتتتتو وفتتتؾ ذقتتتؽ قتتتقا  تتتـ اإل تتت ل يف يشء، 

 كعؿ.

 : .. ( 38. : 5/  16) اهلدى والنور  / 
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 ايغشايٞ ٚايتضٛف

هؾ فو  قإل تول اقغت ايل دورا  صقكاقًماا اخلو ا عاةو عىل  قوقع اقن

 قن ايػ أل أ  اقن ايػ ةاى ؿقام بعد وفقػ ؟يف اقن عى بوٕقػوظ وا

ك ـ ٓ كؼتقا يف اقغت ايل أكتف فتو  قتف دور يف اقن عتى قؽــتو كؼتقا  اجلقاب:

بو تت،هى إ تتعاي وإ تتوعاة  هى  إ تتول اقغتت ايل فتتو  يعتتاض عؾقتتف اقنؿتت،إ

فتتو  اقغتت ايل عتتىل  تت،هى  وابنؾتتقا بشتتس  تتـ الويتتؾ كصتتقص اقؽنتتوب واقًتتـي و تت

وا ف تتتريا  تتتـ هتتت،ه اقـصتتتقص يف بعتتته فنٌتتتف و ـفتتتو اقؽنتتتوب إ تتتوعاة صتتتور ينتتتل

ؿاأيـو يف فتؾ اقطقاغتػ ويف فتؾ اجلامعتوت اقنتل ختتوقػ  ،«اإل قوء»بت ا شفقر

 تتـفٍ اقؽنتتوب واقًتتـي يف  تتـفٍ اقًتتؾػ اقصتتوقح أفتتؿ  ـ اؿتتق  عتتـ اإل تت ل 

قؽتتـ ا: عتت  وةتتؾ حيو تتى فتت   تتـفؿ عتتىل  تتو عؾتتؿ  تتو وصتتؾ يف كػًتتف أ  ٓ 

اد اقؽقتتتد بوإل تتت ل ؿؾتتتف  ًتتتوبف وإ   تتتووا أ  يتتتنػفؿ اإل تتت ل ؿفتتتام  تتتؿح ا: أر

 :ص ق و يؿ أخطله ؿؾف فتام ـتوا عؾقتف اقًت ل يف ادتديٌ ا شتفقر أةتا وا تد

ك تـ  ،«إذا  ؽؿ ادوفؿ ؿوةنفد ؿلصوب ؿؾتف أةتاا  وإ  أخطتل ؿؾتف أةتا وا تد»

قتتٌعه ٓ كػتتاع  ؼقؼتتي بتتػ آةنفتتود يف اقػتتاوع وآةنفتتود يف إصتتقا خ ؿتتو 

 عؾتتامء إصتتقا اقتت،يـ يؼققتتق  آةنفتتود يف إصتتقا ٓ لتتقز ؿفتت،ا خطتتل أوًٓ 
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ٕ  اقا تتتتقا  عؾقتتتتف اقًتتتت ل ـتتتتد أطؾتتتتؼ ادؽتتتتؿ اقًتتتتوبؼ يف ادتتتتديٌ إذا  ؽتتتتؿ 

ادتتتوفؿ ؿوةنفتتتد ؿلصتتتوب ؿؾتتتف أةتتتاا  ي يؼتتتؾ يف اقػتتتاوع دو  إصتتتقا وٓ يف 

يوكقتتو:  ،قػتتاوعوإكتتام  تتؿؾ بؽ  تتف اقـتتو قنػ إصتتقا وا ،إصتتقا دو  اقػتتاوع

كعنؼتتد أ  اخلطتتل ٓ يؿؽتتـ أ  يعصتتؿ  ـتتف اإلكًتتو   نتتك يف اقعؼقتتدة وختت،وا  تت   

يف اقعؼقتدة و تع ذقتؽ ؿتو: عت  وةتؾ يغػتا قتف  سإكًتو  ـتد خيطت ق ؽقراغعو ةدا 

ٕكف عؾؿ أ  خطله ي يؽـ فقدا قؾؽيعي وطعـو يف اقديـ وإكام فو  قًٌى يع،ر 

فو  » :أعـل ب،قؽ ا  وا ـققف  عؾقف اقً ل ؿقف عـد رب اقعو ػ اٌورك واعوؼ

مجتتتع أوٓده خؾػتتتف  ةؿتتتقؿـ ـتتتٌؾؽؿ رةتتتؾ ي يعؿتتتؾ ختتتريا ـتتتط ؿؾتتتام  يتتتاف اققؿتتتو

ين  ت،كى  تع ريب و إل  نؿت :ـتوا ،ختري أب :ـتوققا ،أي أب فـتً قؽتؿ :ؿؼوا ،ؿ

و تؿؾف ـتقا ا: عت  وةتؾ   ،اَ ػَت ـدر ا: عتغ ققعت،بـل عت،ابو  تديدا ٓ تؽ هت،ا فَ 

و  تت   وكختت خؾؼتتف ـتتوا  تتـ حيقتتل اقعظتتول وهتتل ر تتقؿ  ـتتؾ حيققفتتو ورضب قـتت﴿

ـ ـتتدر ا: عتتغ ققعتت،بـل عتت،ابو ئوقتت» :هتت،ا اقاةتتؾ ـتتوا ﴾اقتت،ي أكشتتلهو أوا  تتاة

و كصتتتتػل يف اقتتتتايح يتتتتؿ ذر   ،ؿتتتتنذا أكتتتتو  تتتتً ؿ تتتت،وين و اـتتتتقين بوقـتتتتور ، تتتتديدا

يح  وت اقاةؾ ؿ اـقه بوقـور يؿ أخ،وا كصػف ؿا تقه يف اقتا «وكصػل يف اقٌ ا

 وً فتقين ؿ كت :ؿؼوا ا: ع  وةؾ ق،رااف ، ...واقـصػ اق وين يف اقٌ ا ،اقعوصػ

 :ـوا ؟أي عٌدي  و :ؾؽ عغ  و ؿعؾً :ـوا ا: ع  وةؾ ،ؿؽوكً بؽا  قيو

ك بتتلين و إكًتتو  ي رتأكتتو خػتتً  ـتتؽ قًتتو   وقتتف يؼتتقا أكتتو  عتت «ريب خشتتقنؽ

 ؿػتااراً  ،نـل وأكتً عتوداو عترتك بوقنتويل أكتؽ إذا عت،بنـل عت،ب ،أعؿؾ ختريا ـتط
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 ـ ه،ا اقع،اب أوصقً هب،ه اققصقي اجلوغاة اقنل يؿؽـ ٓ يقةد ،و   قؾ يف 

و تتو فتتو  ا: عتت  وةتتؾ يعؾتتؿ  ؼقؼتتي  تتو يف كػتتا هتت،ا  ،اقتتدكقو يف اجلتتقر واقظؾتتؿ

ؾػتتتا قتتتف فػتتتاه أي  ،اذهتتتى ـتتتد ؾػتتات قتتتؽ :ـتتتوا ،اإلكًتتو   تتتـ اقصتتتدع ؿتتتقام ـتتوا

 .ووفف بو: ع  وةؾ

ـ قإلكًو  أوٓ أ  خيطس يف  و ينعؾؼ بوقعؼقدة قؽـ هت،ا اخلطتل إ  يؿؽ ؿنذاً 

اقؽقتتتتد  ووإ  فتتتتو  بووقتتتتي  ـتتتتف ٓ يؼصتتتتد ؿقفتتتت ،قإل تتتت ل ؿتتتت  يغػتتتتا قتتتتف فتتتتو  فقتتتتداً 

 .قإل  ل ا: ع  وةؾ يغػاه ،،ا اإلكًو 

اع إ تتت  قي فؾفتتتو ؿتتتقتتت،قؽ ؿنلويتتتؾ آيتتتوت اقصتتتػوت وأ وديتتتٌ اقصتتتػوت  تتتـ 

اايديي ٓ لقز أ  يطؾؼ وي وإ وعاة وا ئا اةبوقـًٌي قؾؿعن قي واخلقارج و

ٓ كعؾتتتتؿ اقٌوعتتتتٌ ،تتتتؿ أكتتتتف فقتتتتدا قإل تتتت ل بتتتتؾ كؼطتتتتع أ   ـتتتتوٕك ،اقؼتتتتقا بنؽػتتتتريهؿ

بعضفؿ فو  يايد اـ يف اإل ت ل  تـ بعته ا ػتوهقؿ اقنتل اٌتدو قتف أفتو بايئتي  تـ 

قا وه،ا يف اققاـع كعنؼده يف اجلؿؾي وقت ،يف ذقؽ اإل  ل وقق أكف فو  حطئوً 

اايديتتتي عتتتىل اقنلويتتتؾ ويف اقنػصتتتقؾ أكتتتف اقٌوعتتتٌ عتتتىل اقؽ تتتري  تتتـ إ تتتوعاة وا 

يف  اك اؿتتتقا بتتتف عتتتـ طايتتتؼ اقًتتتؾػ اقصتتتوقح ي يؽتتتـ اك تتتااؿفؿ هتتت،ا طعـتتتوً  اقتتت،ي

وإكتتتتام فتتتتو  ذقتتتتؽ بووقتتتتي  تتتتـفؿ قنؼايتتتتى بعتتتته  ،اقعؼقتتتتدة وفقتتتتدا يف اإل تتتت ل

 ذهو .وا ؿفؿفو إؼ بعه إؤاقـصقص اقنل أ و

 . اقن عىرضر يف  داخؾي:
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وإكام كؼتقا اتلوا هتق  ،يف اقن عى ٓ كؼقا بلكف ا عى هق وٓ ؾريه اقشق :

 تـ آيتوت اقصتػوت وأ وديتٌ اقصتػوت وٓ كعؾتؿ عتـفؿ أفتؿ أرادوا  وؾريه ف ترياً 

ؿقفؿ أفؿ أرادوا خريا قإل  ل هت،ا  تو كؼققتف ةتقاب اقظـ فقد يف اإل  ل بؾ 

 .عىل ه،ا اقًماا

 : .. ( 20. : 5 /17) اهلدى والنور /

 

 ٌٖ رجع أبٛ حاَد ايغشايٞ إىل َٓٗج ايضًف؟

يؼتتقا: هتتؾ رةتتع أبتتق  و تتد اقغتت ايل إؼ  تتـفٍ اقًتتؾػ، و تتو  تتدى   داخؾتتي:

 ص ي ه،ا اقؼقا؟ 

ٓ،  تتتع إ تتتػ قؽـتتتف خطتتتو خطتتتقات بطقئتتتي ةتتتدًا وـؾقؾتتتي ك تتتق ذقتتتؽ،  اقشتتتق :

 وأ لا ا: ع  وةؾ أ  يؽق  اوب عـف وعـ أ  وقف  ـ أهؾ اقعؾؿ. 

 : .. ( 12. : 6/  13) اهلدى والنور / 
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 إدخاٍ ايدف يف ايعباد٠ عٓد ايضٛف١ٝ

إين أ تتلقؽ: إكتتف بوقـًتتٌي قتتٌعه اق وايتتو قؾصتتقؿقػ، ييتتبق  عتتىل   داخؾتتي:

 اقدك ويًنعؿؾق  اقشقش، أي كعؿ،  ق يف ه،ا ادؽؿ يف ه،ه ا ًلقي ؟

 يتتد أ  عؾتتؿ  ؽتتؿ اقيتتب عتتىل اقتتدك  تتـ ف  ـتتو اقًتتوبؼ، قؽــتتو ك اقشتتق :

 قئًو: اقيتب عتىل اقتدك فؾفتق  تـ ا  هتل  تاال، قؽتـ أ تد  تـ هت،ا ادتاال 

إدخوا ه،ا اداال يف اقعٌودة، يف اق،فا : ع  وةؾ، ؿفت،ا  تاال ٓ لتقزت ٕ  

اإلاقتتو  بو عصتتقي  عصتتقي، قؽتتـ أ تتد  تتـ هتت،ه ا عصتتقي اقنؼتتاب إؼ ا: اٌتتورك 

 واعوؼ هبو.

اقتتت،يـ ياـصتتتق  يف اقتتت،فا وييتتتبق  عؾقتتتف  ؿفتتتمٓء اقصتتتقؿقػ أو اقطاـقتتتق 

 بوقدك، بؾ بوقطٌؾ، ه،ا يصدع ؿقفؿ ـقا بعه آا اقعؾؿ: 

لم ممملل لمممالالدمممق ل ل  ددمممق

 

 

 

ليمممملغلال دممممقبل ممممدسلت بممممع 

لرهغل لكممشلاءمموبلهكممشلا مم   

ل

لر ممو يفل لاع ممعلح مملل  ممع 

ل لر ممقل ال مممبونقلي ممم لا لممم 

ل

ممع  ا 
لرمممقله ممبولال مم للإاللال  

ل ل و اممممممماقل بمممممممقلرال مممممممبعكمممممممالكلالبامممممممق ال

ل

\ 
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للع م الر مقلهر لالداملا تقلهر ل

ل

لهاللمدبممممولمممممدبالللبممممد  

ل لهتممممقغلمسممممقجدنقليقلسمممم  

ل

لرتبمممموللماممممشلذا لالبتممممع 

ل  وفام ـوا آخا:  

 ه مممقلجتمممشلاي مممدا ل لجتمممش

 

ليممملمولمسممم  تش  لل مممدلجفممم ا 

ل

 

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

لكل المامشلالبامق الرا  ام الي 

ل   و وه.

: اقيب عىل اقدك أو اقطٌتؾ يف اقت،فا، هت،ا أ تد  تاياًم  تـ اقيتب ؿنذاً 

عتتتىل اقتتتدك يف اقؾفتتتقت ٕفتتتؿ يصتتتدع ؿتتتقفؿ ـتتتقا ا: ربـتتتو عتتت  وةتتتؾ يف فنوبتتتف: 

هْتُؿُ ﴿ َُ،وا ِديـَُفْؿ َ،ًْقا َوَقِعًٌو َوَؾا  ـَ اخت  ِ،ي ْكقَو اق   .[10]مألعيمف  ﴾اْدَقَوُة اقد 

ٓ  ﴿فػ: وـتتوا اٌتتورك واعتتوؼ يف  تتؼ ا ؽتت ًِ إِ ْؿ ِعـْتتَد اْقٌَقْتت وَ  َصتت هُتُ و َفتت َوَ تت

 .[41]مألنفال  ﴾ُ َؽوًء َوَاْصِدَييً 

 عٌودهتؿ :. ﴾َوَ و َفوَ  َص هُتُؿْ ﴿

﴿ ًِ  اداال. ﴾ِعـَْد اْقٌَقْ

وءً ﴿ ٓ  ُ َؽتتت صتتتػريًا، وأكتتتنؿ اتتتاو  اقشتتتٌوب أ  فقتتتػ يصتتتػاو ، هتتت،ا إرث  ﴾إِ

ؽتفق  يف عفتد اجلوهؾقتي يف بقتً ا: وريف اقؽػور بعضفؿ  ـ بعه، وفو  ا 

 اداال ينؼابق  إؼ ا: بوقصػري واقنصػقؼ.
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ٓ  ُ َؽوًء َوَاْصِدَييً ﴿ ًِ إِ ْؿ ِعـَْد اْقٌَقْ هؽت،ا اققتقل يػعتؾ بعته  ﴾َوَ و َفوَ  َص هُتُ

ا ًتتتتتؾؿػ  تتتتتـ عتتتتتاؿنؿ، ذل ؿؼفتتتتتوء ا ًتتتتتؾؿػ ،تتتتتؿ، وإكؽتتتتتورهؿ عؾتتتتتقفؿ أ تتتتتد 

ا ؽتو  اقت،ي يت،فا ؿقتف هتمٓء اقاـصتي إفؾتي،  اإلكؽور،  نتك أؿنتك بعضتفؿ بتل 

لى أ  حياثت ٕكتف اؾتقثت أيت ؿقتف بؿعصتقي ا: عت  وةتؾ، ذقتؽ اقت،فا اقت،ي 

 زعؿقا أكف ذفا وإكام هق ،ق.

 . ( 1. : 1:  26/ 20) اهلدى والنور/
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 ٌٖ ايضٛف١ٝ متجٌ رٚح اإلصالّ؟

قًتتقد إل ت ل يف اعـتورص اقؼتتقة يف فنتتوب أبتق إ تت وع :  توغؾ يؼتتقا ـتاأت -

ك قتؾ قتاوح أ  اقنصقك هق عؾتؿ  تـ اقعؾتقل اإل ت  قي وهتق يف ادؼقؼتي  وبؼ 

 اإل  ل  و  دى ص ي ه،ا اقؽ ل ؟

ٓ  ـ  قؾشق   قد  وبؼ ٓ كااه صقابوً و هق وةف كظا  ه،ا ف ل رأيل اقشق :

اقنتتتل اقـقعقتتتي ـايتتتى وٓ  تتتـ بعقتتتد ٕكتتتف إ  فتتتو  ا ؼصتتتقد بوقنصتتتقك هتتتق يعـتتتل 

قل بتتوٕ قر اقاو قتتي واصتتػقي اقؼؾتتقب وإ ًتتو  اقًتتؾقك وك تتق ذقتتؽ اًتتؿك اققتت

بقتـام اقنصتقك أخت،  ،ؿف،ا هق  ـ اإل  ل  ـ فنوب ا: و ـ  تديٌ ر تقا ا:

ؿتتام  عـتك أ  كػنتت يعـتل أ  كػنتت ةوكٌتو  تتـ اإل ت ل بوقنصتتقك  ، ػتوهقؿ عديتدة

بتتف ا ـنؿتتػ ُةقبِتتَف ؿتتنذا  تتو  ،وهتت،ا اقنصتتقك ؿقتتف  تتو ؿقتتف  تتـ أ تتقر ختتتوقػ اقؽتتيعي

إختتتت ع يف  تتتتؿق يف كتتتتام كعـتتتتل إٓ ك تتتتـ  تتتتو كايتتتتد هتتتت،ا  :ـتتتتوققا ،إؼ اقنصتتتتقك

اصػقي اقاوح وإؼ آختاه هت،ه يف ادؼقؼتي يتااد بتف وهت،ه  قو تي اجلامعتي اقت،يـ 

سنؿتتتع بتتتام أ  لتتوهبقا ا  إكتتتف  تتو يايتتتدو  ،عاؿتتقا  تتتـ ـٌتتؾ بتتتوإلخقا  ا ًتتؾؿػ

ٕكتتتف قتتتق فتتتو  هـتتتوك إكًتتتو   ،ادتتتؼ وهتتت،ا ٓ  تتتٌقؾ ٕ تتتد إققتتتف يتتتدعقا إؼيـػتتتاهؿ 

ؿؽقػ وهتق  تـ  ،¢ ع اقـوس مجقعو قؽو  هق ر قا ا:  يصطدل يًنطقع أٓ 
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وبتتػ إب اقؽتتوؿا وا  تتؼ وا ٌطتتؾ  أ تتامغف اقػتتورع يػتتاع بتتػ ادتتؼ واقٌوطتتؾ

وهؽ،ا هت،ه  ؼقؼتي بعته اقـتوس ينغتوؿؾق  عـفتو أو ينسوهؾقفتو  ،واقققد ا ًؾؿ

 . ا وأو ٓ يعاؿقفو وأ  ه

 : .. ( 18:  15/ 33) اهلدى والنور /
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 جًضات ايذنز اجلُاعٞ عٓد ايضٛف١ٝ

 ماا آخا: هؾ يقةتد هـتوك أي أ وديتٌ اتدا عتىل ةؾًتوت اقت،فا فتام هتل 

 عـد ا نصقؿػ، يعـل: أ  يؽق  ذفاًا مجوعقًو؟

ٓ يقةتتد يف اقًتتـي وٓ يف أـتتقاا اقًتتؾػ وإغؿتتي ذفتتا عتتىل اقصتتػي  اقشتتق :

و اقصتتقؿقي، وهتق اةتتنامعفؿ يف ذفتا ا: عتت  وةتؾ عتتىل صتتقت اقنتل لتتاي عؾقفت

وا تتتد، وعتتتىل واتتترية وا تتتدة وكغؿتتتي وا تتتدة، بتتتؾ هتتت،ا  تتتو ٓ  تتتؽ ؿقتتتف أكتتتف  تتتـ 

ويف اقؼاو   ¢بديوت إ قرت ٕ  فؾ عٌودة ي اؽـ  عاوؿي يف عفد اقـٌل 

اق  يتتتي ا شتتتفقد ،تتتو بوخلرييتتتي ؿفتتتل بتتت   تتتؽ اؽتتتق  بدعتتتي وتتت قي، ٓ صتتتؾي ،تتتو 

ودة ا ؽتتتوعي، وب وصتتتي إذا فتتتو  هتتت،ا اقـتتتقع  تتتـ اقتتت،فا ا ٌنتتتدع يؼتتترت  بتتتف بوقعٌتتت

كويؾ يؿقـًو ويًورًا،  و يشٌف اقاـ ، ؿف،ا ب   ؽ خيتاج عتـ فقكتف بدعتي إؼ  

تُ،وا ﴿فقكف با ًو، ٕكف يصدع عؾقفؿ ـقا ا: ع  وةؾ يف ؾري ا ًتؾؿػ:  َ اخت 

ًٌتتتو َُفْؿ َ،ْتتتًقا َوَقِع قؽ ـتتتوا بعتتته اقعؾتتتامء بتتتل  ا ؽتتتو  اقتتت،ي وقتتت، [10]مألعررريمف ﴾دِيتتـت

لنؿتتع ؿقتتف   تتؾ هتت،ا اقتت،فا لتتى  ػتتاه واـظقتتػ إرض  ـتتف قشتتدة  تتو اؾتتقث 
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بو عصتقي ا  دوةتي ابنتتداعًو و اا تًو، وـتتوا بعته اقػؼفتوء اقشتتعااء ذا تًو ٕ  تتوا 

 همٓء:

له مممقلجتمممشلاي مممدا ل لجتمممش

 

 

 

لل ممدلجف  مم اليمملمولمسمم  تش ل 

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم  

ل

لكل المامشلالبامق الرا  ام الي 

ل   و وه.

قتت،قؽ ؿؿ تتؾ هتت،ا اقتت،فا ٓ يشتتؽ أهتتؾ اقعؾتتؿ واقتت،فا أكتتف  ٌنتتدع يف اإل تت ل، 

ؿ  لقز قؾؿًؾؿ ققا ؿؼط أ  ي،فا ه،ا اقت،فا، بتؾ ٓ لتقز ،تؿ أ  خيتوقطفؿ 

 وأ  لؾا  عفؿ.

و ـ خري  و أقػ يف ه،ا اقصدد ر وقي ٕ د عؾتامء ادـػقتي وهتق ا عتاوك 

قشتتق  بؿتتد ادؾٌتتل صتتو ى اقؽنتتوب ا عتتاوك عـتتد ادـػقتتي ب ؾٌتتل صتتغري، بو

يعـل: ؿؼف، قف ر توقي ا تؿفو: اقتاه  واقتقـ   ًتن ؾ اقتاـ ، هت،ا اقتاـ  

قتتتتتتتقا اقتتتتتتتاـ  إورويب، هتتتتتتت،ا  تتتتتتتع إ تتتتتتتػ اقصتتتتتتتقيف، وٓ أـتتتتتتتقا: اقتتتتتتتاـ  

 اإل   ل فام يؼقا إوروبقق . ه،ا ةقاب  و  لقنف.

 : .. ( 17:  24/   57) اهلدى والنور /  

قؼتد  تؿعً  تـ أ تد اقشتققخ بعته اقصتقؿقػ أكتف ذفتا  تدي ًو أو  تو  اقًوغؾ:

عتتتود  تتتع أصتتت وبف  تتتـ اقغتتت و  تتتـ إ تتتدى اقغتتت وات  ¢هتتتق ب عؿتتتف، أ  اقا تتتقا 

ؿتتوةنؿع بعتته أصتت وبف وـػتتقا يف  ؾؼتتي  ًتتؽ أ تتدهؿ بقتتد أختتا يتت،فاو  ا:، 
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ـ أيب  تػقو ؿؿا عؾقفؿ  : بتؾ هتق ¢ؼتوا اقا تقا ؿؼتوا:  تو هت،ا اقؾعتى، ؿ  عوويي ب

ذفا ا:، وي ي،فا ه،ا اقشق   صدرًا  ـ ا صودر ا عاوؿتي، ؿفتؾ هت،ا  تديٌ 

 أل..؟

 تتتتؼ قتتتتف أ  ٓ يتتتت،فا قتتتتف  صتتتتدرًا  تتتتـ ا صتتتتودرت ٕ  ؿوـتتتتد اقكتتتتء ٓ  اقشتتتتق :

يعطقتتف، هتت،ا  تتديٌ ٓ أصتتؾ قتتف، ويـٌغتتل قطوقتتى اقعؾتتؿ اقٌصتتري يف ديـتتف أكتتف فؾتتام 

ؼتتوا قتتف: هتتواقا باهتتوكؽؿ إ  فـتتنؿ صتتودـػ، يؼتتوا  تتؿع  تتدي ًو  تتـ بتتدث بتتف أ  ي

قتتف:  تتـ أيتتـ ةئتتً هبتت،ا ادتتديٌ: أهتتق يف اقصتت ق ػ، أهتتق يف اقًتتــ إربعتتي، 

هتتؾ هتتق يف ا ًتتوكقد اقعؽتتة، هتتؾ هتتؾ.. إقتت ، وبتت   تتؽ  تتقعس  عتتـ اإلاقتتو  بتتف 

ٕكتتف ٓ وةتتقد   ؾتتف، و عؾتتقل أ  هتتمٓء اقصتتقؿقي يف  تتٌقؾ اليقتتد اك تتااؿفؿ عتتـ 

 ؾؼق  وقق ب ققط اخلرب، أي: ينعؾؼق  بوٕوهول اقنل ٓ  ؼوغؼ ،و.ديـفؿ ينع

 : .. ( 21:  59/   57) اهلدى والنور /  
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 َٔ عكا٥د ايضٛف١ٝ

ٓ بتتتد أكؽتتتؿ مجقعتتتًو اًتتتؿعق  عتتتـ طوغػتتتي اعتتتاك بوقصتتتقؿقي، وعتتتـ عؾتتتؿ.. أو 

 تتتؾقك، يعتتتاك بوقنصتتتقك، وهتتت،ا اقنصتتتقك طٌعتتتًو أهؾتتتف ا ـنؿتتتق  إققتتتف أيضتتتًو هتتتؿ 

ؿـفؿ  ـ ا نط وخاج عـ اإل  ل بو ؿ اقنصقك اإل   ل، خاج درةوت، ؿ

عتتتـ اإل تتت ل فتتتام ختتتتاج اقشتتتعاة  تتتـ اقعستتتػت  تتتوذا ؟! ٕفتتتؿ اتتتلوققا وؿنتتتوا 

آيتتوت  تتـ اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ بنػو تتري هتتل واقػؾًتتػي اإلدوديتتي يشء وا تتد، أوقئتتؽ 

فام اق،يـ يعاؿق  عـد عؾامء ا ًؾؿػ بلهؾ و دة اققةقد، هؿ اق،يـ يؼققق  

يؼقا اقدهايق ، وقؽـ بلقػوظ ؾري أقػوظ اقدهايػ، يؼققق : إكتف قتقا هـتوك إٓ 

وا د، ؿوقؽق  اق،ي كااه هتق ا:.. اقت،ي يًتؿقه ا ًتؾؿػ: ا:، قت،قؽ يًتؿق  

أهتتؾ اقق تتدة. ا ًتتؾؿق  يؼققتتقا: ٓ إقتتف إٓ ا:، ؿػتتل كػتتل ويف إيٌتتوت، ؿقتتف كػتتل 

 ؼ  ٌ وكف واعوؼ. قؽؾ  مقف بغري  ؼ، يؿ اإليٌوت : اد

أ و أوقئؽ اقصقؿقػ ؿقؼققق : ٓ هق إٓ هق، يؿ خينلتوفو وةعؾقهتو وردًا 

 ،ؿ: هق هق.

 اقً ل عؾقؽؿ.  داخؾي:
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وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا: وبافواف، أهت ً و تف ً، ك تـ فتام ااػؼـتو:  اقشق :

 ع ي  بدو  ـقول.

 ... اػضؾ. داخؾي:

 ، يعـتتتتل إكؽتتتتور ققةتتتتقد ا: ادتتتتؼ، ؿفتتتت،ا اك تتتتااك خطتتتتري فتتتتام اتتتتاو اقشتتتتق :

وبوقنويل إكؽور اقؽاغع، ٓ إ  ل.. ٓ َيقديي وٓ كلاكقي،ٕكف  و يف عٌد رب، 

 رب يؽؾىػ وعٌد يؽؾ ػ، ق،قؽ ـوا ـوغؾفؿ: 

ل لالممممودل بممممدلرالعبممممدل د 

 

 

 

ل لتممشلشممعو لمممتلاءبلمم   

ل ممماا لناممم   لإغل لمممشل بمممد 

ل

لهرل لمممشل دلهنممملل بلممم   

ل  ؿ  هق إٓ هق وبوٕخري: هق هق.

يف فؾامت ختاج.. ـؾً أ  ه،ه  اااى، هـوك فؾامت ختاج  ـ ا ًؾؿػ 

اقتتت،يـ يشتتتفدو  أ  ٓ إقتتتف إٓ ا:، وأ  بؿتتتدًا ر تتتقا ا:، وققًتتتقا  تتتـ أوقئتتتؽ 

اقتتدهايػ، قؽتتـ ينؾػظتتق  أ قوكتتًو بؽؾتتامت اتتمدي هبتتؿ إؼ اؾتتؽ اقعؼقتتدة اقٌوطؾتتي، 

  يؽود يـسق  ـف إٓ إـؾق .وه،ا أ ا خطري ةدًا، ٓ

أ  ك ـ يف جموقًـو ا عنودة، يؼقا ـتوغؾفؿ بؿـو تٌي وبغتري  ـو تٌي: ا: يف 

 فؾ اققةقد، )ا: يف فؾ اققةقد( اًووي )ٓ هق إٓ هق(.
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هتت،ا اًتتؿعقكف ف تتري ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد، اًتتووي عـتتد إ عتتو   اقشتتق :

اقلحيػ.. ؾ هتؿ طٌعًو: ٓ هق إٓ  اقـظا يف دٓقنفو و ضؿقفو ـقا اقصقؿقي

 هق.

ٕكـو إ  ال ؾـو يف  فودة ادؼ اقنل هتل  قتـام يؼتقا ا تم ـ  ؼتًو: ٓ إقتف إٓ 

ا:، ؿفق ي ًٌ وةقديـ: ٓ إقف إٓ ا:، يـػل أ،ي اقٌوطؾي اقنل عٌتدت  تـ دو  

َ،ُر   آ﴿ا:، وهتتتل  قةتتتقدة، يف اقؼتتتاآ  ـتتتقا ـتتتقل كتتتقح:  وُققا ٓ َاتتت تتت ـَ ِ،َتتتنَُؽْؿ َوٓ َو

ا تت قَع َوَكْنً قَث َوَيُعتت َقاًعو َوٓ َيُغتت ا َوٓ ُ تت َ،ُر   َود  ، هتتمٓء آ،تتي عٌتتدت [24]نررو  ﴾َاتت

 ـ دو  ا:، وق،قؽ  و بعٌ ا: ع  وةؾ كق تًو عؾقتف اقًت ل إؼ ـق تف فتو  أ  

 أ اهؿ بل  يعٌدوا ا: و ده، ؿنذًا: )ٓ إقف( كػل قم،ي اقٌوطؾي وهل  قةقدة.

 ٓ ا:( إيٌوت قؾقةقد ادؼ وهق ا: اٌورك واعوؼ.)إ

إذًا: هـتتوك وةتتقدا  ٓ يؿؽتتـ قؾؿًتتؾؿ اقػتتوهؿ بن تت  ف أوًٓ، يتتؿ ا تتم ـ بلكتتف 

حؾقع : يوكقتًو، ٓ يؿؽتـ إٓ أ  ي ٌتً وةتقديـ، يعترب عؾتامء اقنق قتد بتوققةقد 

ٓ  إوا، وهتتتق وةتتتقد اخلتتتوقؼ  تتتٌ وكف واعتتتوؼ، ؿفتتتق  قةتتتقد ب،ااتتتف، أي: أزيل

أوا قف، ؿقةقده واةى اققةقد فام يعربو  عـف، أ و اققةقد أخا ؿفق  ؽـ 

اققةقد وهق اإلكًو  وا  ؾقـوت فؾفو،  قتٌ فوكتً يتؿ ـتوا ا: عت  وةتؾ ،تو 

فتتقين ؿؽوكتتً، ؿفتتل  تتٌؼً بوقعتتدل ب تت ك وةتتقد ا: عتت  وةتتؾ، ؿفتتق إوا ٓ 

 بدايي قف، فام هق  عؾقل مجقعًو.
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 ًتتتؾؿ اقغوؿتتتؾ: ا:  قةتتتقد يف فتتتؾ اققةتتتقد، ؿن تتتو أ   قـئتتت،،  قتتتـام يؼتتتقا ا

يعـل هواػ ادؼقؼنػ، و و  نـوؿقنو  كو ًو، اققةتقد ادتؼ وهتق ا:، واققةتقد 

ا ؿؽـ وهق اخلؾؼ، إ و أ  يعـل ه،ا ا عـك،  قـئ، يؼع يف عؼقتدة أختاى ؾتري 

وا و تتدة اققةتتقد وهتتل ادؾتتقا، اعاؿتتقا  تت  ً بعتته اقطقاغتتػ اإل تت  قي يعنؼتتد

بتتتتل  ا: بق تتتتؾ يف بعتتتته إ تتتت وص ا عظؿتتتتػ بتتتت عؿفؿ،  تتتت  ً َ بنشتتتتوهدوا ،تتتتو 

اقعؾقيػ واإل امعقؾقػ، اإل امعقؾقػ يؿؽـ اؼاؤوا عـفؿ اقكء اقؽ ري اق،ي 

فتتو  أؾتتو اتتٌعفؿ، فتتو  فتتؾ  تتـي يتتقز  بتتقز  ذهتتى يف أ ايؽتتو، ؿقعنؼتتدوا أ  هتت،ا 

ػ  تـ و تدة اققةتقد اقنتل اإلقف ينؼؿصف، حيؾ ؿقف، ه،ا ا ؿف ادؾقا، ه،ا أخت

اؽؾؿـو عؾقفو آكػًو، و دة اققةقد يشء ٓ اكػصوا بعضف عـ بعه، أ و ادؾقا 

ؿتتو:  ـػصتتؾ وبتتوغـ عتتـ خؾؼتتف فتتام يؼتتقا اقعؾتتامء، قؽتتـ حيتتؾ ويتتنؼؿ  بعتته 

ؿتنذا فتو  هت،ا اقت،ي يؼتقا: ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد،  -بت عؿفؿ طٌعتوً –اقٌؽ 

و  تتتتؾ يف أختتتتا، ؿٌتتتتدا  تتتتو حيتتتتؾ يف يعـتتتتل وةتتتتقديـ، ؿؿعـتتتتك ذقتتتتؽ أ  أ تتتتد 

 تت  ،  تتؾ يف اقؽتتق  فؾتتف، وهتت،ا طٌعتتًو فػتتا ٓ يشتتؽ يف ذقتتؽ  ًتتؾؿ إط ـتتًو، 

وإ  فتتتو  يعـتتتل ا عـتتتك إوا )ا:  قةتتتقد يف فتتتؾ اققةتتتقد( أي: ٓ ختتتوقؼ وٓ 

 حؾقع هـوك، إكام هق يشء وا د، ؿف،ا أفػا وأفػا. 

 عـتو، وكؼنتدي وراغفتؿ.. ااى همٓء ا ًؾؿػ اق،يـ يصق قا  عـو، ويصؾقا 

اق ،  و يؼقا ـتوغؾفؿ: ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد، اتاى يعـتل أ تد ا عـقتػ؟! 
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هتتؾ يعـتتل اقق تتدة ا طؾؼتتي عـتتد اقصتتقؿقي، أي: ٓ ختتوقؼ وٓ حؾتتقع، أو يعـتتتل 

ادؾقا، أ  ا: خؾؼ اقؽق  يؿ  ؾ ؿقف،  و أعنؼتد أ   ًتؾاًم يعنؼتد هت،ه اقعؼقتدة 

 أو اؾؽ.

ققق  ه،ه اقؽؾؿتي،  توذا ٓ ينتلدبق  بتلدب اقا تقا عؾقتف اقًت ل إذًا:  وذا يؼ

ـ  أ تتدفؿ: خٌ تتً كػختت، وقؽتتـ: قؼًتتً»اقتت،ي يؼتتقا:  .  عـتتك خٌ تتً «ٓ يؼتتقق

هل قؼًتً، وقؼًتً هتل خٌ تً، قؽتـ اقا تقا أراد  ـتو أ  كن تدث عتـ أكػًتـو 

 بلقػوظ قطقػي، وإ  فو  ا عـك هق كػًف، ؿام بوقـو ك تـ  قتـام كن تدث عتـ ربـتو

اٌتتورك واعتتوؼ، يف هتت،ه ادوقتتي ٓ لتتقز أ  كتتنؽؾؿ بؽؾؿتتي اتتقهؿ اقؽػتتا واتتقهؿ 

 اقض ا.

 قتتتـام يطتتتاح   تتتؾ هتتت،ا اقٌ تتتٌ، ف تتتريًا  تتتو يؼتتتقا أف تتتا اجلوقًتتتػ يف اققاـتتتع 

قتتؽ ك تتـ ٓ كؼصتتد أ  ا: ا يـنٌفتتقا وفتتلفؿ فتتوكقا يف ؾػؾتتي، قؽتتـ بعضتتفؿ بقؼتتق

ـ  و ـؾـو إفؿ يؼصدو  ه،ات اٌورك واعوؼ ب،ااف  وقؾ يف حؾقـواف فؾفو، وك 

ٕفؿ إ  ـصدوا ه،ا، ه،ا ب ٌ يوين، يؽق  فػا، قؽتـ ك تـ ب  ـتو يف هتت،يى 

 إقػوظ.

 إذًا:  وذا اؼصدو  ا:  قةقد يف فؾ اققةقد؟ يعـل عؾؿف.

مجقؾ ةدًا، ا: بعؾؿف ب   ؽ بقط وهق بؽؾ يشء بقط اٌورك واعتوؼ، 

وَط ﴿ا ان تتتدث عتتتـ عؾتتتؿ ا:، ؿنؼتتتقا: قؽتتتـ اقنعٌتتتري إذًا: خطتتتل، اايتتتد أ  اؼتتتق َأَ تتت



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

783 

اًم   ِعؾْت
ٍ
ء ُؽؾى يَشْ

 امً ، كت  يف اقؼتاآ  اقؽايؿ))أ توط بؽتؾ يشء عؾت[02]ملطالق ﴾بِ

ٓ ختػك عؾقف خوؿقي يف إرض وٓ يف اقًامء، ٓ اؼقا: )ا:( اق،ي هق عٌتورة 

عتتـ اقتت،ات اإل،قتتي ا نصتتػي بؽتتؾ صتتػوت اقؽتتاما، وا ـ هتتي عتتـ فتتؾ صتتػوت 

ٓ اؼتتؾ: ا:  قةتتقد يف فتتؾ  ؽتتو ، ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد، قؽتتـ  اقـؼصتتو ،

 اؼقا: أ وط بؽؾ يشء عؾام.

ؿف،ا اقٌ ٌ إذًا فو  يف  تٌقؾ إصت ح إقػتوظ. ؿتنذًا ووتح  تو ـصتدت إققتف، 

 ـ أ   ـ  ؼوصد اقشورع هت،يى إقػوظ أيضًو، ؿٌدا  ـ أ  كؼقا: ا:  قةقد 

ؽتتو ، وك تتـ كؼصتتد عؾؿتتف، كؼتتقا: أ تتوط يف فتتؾ اققةتتقد، ا:  قةتتقد يف فتتؾ  

بؽتتتتتؾ يشء عؾتتتتتامت ٕ  اقعٌتتتتتورة إوؼ: )ا:  قةتتتتتقد يف فتتتتتؾ اققةتتتتتقد( انصتتتتتؾ 

بعؼقتتتتتتدة ؾتتتتتت ة اقصتتتتتتقؿقي اقتتتتتت،يـ يؼققتتتتتتق : ٓ هتتتتتتق إٓ هتتتتتتق، ؿؾتتتتتتقا هـتتتتتتوك ختتتتتتوقؼ 

 وحؾقع، وفام ـوا ـوغؾفؿ:

لءممممقل بممممدلاءرمممم  لالدممممق 

 

 

 

لمممقل بممدرالإاللال احممدلال اممق  

خوقؼ، وحؾقع، فؾ ه،ه أ قوء ٓ  ؼقؼتي ،تو، وبوخنصتور  ٕ  اقـور واجلـي، 

 ـق،ؿ: ٓ هق إٓ هق، يؼققق : فؾ  و اااه بعقـؽ ؿفق ا:!

ؿنذًا: ٓ يـٌغل قؾؿًؾؿ أ  يتنؽؾؿ بوقؽؾؿتي يضتطا بعتدهو إؼ أ  ينلو،تو، ـؾفتو 

اًم ﴿رصحيتي وقتقا بعتد اقؼتتاآ  أؿصتح  ـتف:   ِعؾْت
ٍ
ء ؾى يَشْ ُؽتت

وَط بِ ، [02]ملطررالق ﴾َأ َت

أ و انؽؾؿ اقؽؾؿي واؼقا بعتد ذقتؽ: وا: أكتو أـصتد فت،ا وفت،ا، ـتوا عؾقتف اقصت ة 
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ـ  بؽتت ل اعنتت،ر بتتف »واقًتت ل وهتت،ا  تتـ الديٌتتف إيوكتتو، قتتق أطعـتتوه قـس ـتتو:  َؿتت ٓ َاَؽؾ 

 .«عـد اقـوس 

 .«بؽ ل اعن،ر بف عـد اقـوس»أي ٓ انؽؾؿـ.  «ٓ اؽؾؿـ»

 .« و يعن،ر  ـفإيوك و »واقاوايي إخاى أـل  ـ ه،ا: 

ؿتت  اؼتتؾ: ا:  قةتتقد يف فتتؾ  ؽتتو ، وا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد،  تتنلاقؽ 

اعرتاوتتتوت واكنؼتتتودات ٓ ـٌتتتؾ قتتتؽ بادهتتتو،  تتتقؼوا قتتتؽ: ا ؽتتتو  اقتتت،ي يضتتتطا 

ا ًؾؿ أ  يدخؾف  ااػ أو ي يي، وينؿـتك أ  ٓ يتدخؾ ذقتؽ ا ؽتو ، هتؾ ربتؽ 

.. إؼ آختتاه،  تتو يؼتتقا هـتتوك أيضتتًو؟! وـتتا عتتىل ذقتتؽ اقؽفتتوريٍ وا ستتوري و

 ا ًؾؿ هب،ا.

 إذًا: ا  ى ف  ؽ ه،ا، ٓ اؼؾف.

هـتتو واقؽتت ل ذو  تتسق  فتتام يؼتتوا، ؿتتامذا كعنؼتتد و تتوذا كؼتتقا، بتتدا ـققـتتو: ا: 

يف فتتتؾ  ؽتتتو ، أي:  قتتتـام كن تتتدث عتتتـ اقتتت،ات اإل،قتتتي اقنتتتل يعتتترب عـفتتتو بؾػظتتتي 

 .اجل قي: ا:، ا ؿ اق،ات، ه،ا  عاوك قدى ا ًؾؿػ مجقعوً 

ـقا بعضفؿ: ا: يف فؾ  ؽو ، عاؿـو أ  ه،ا خطل، وأ  ا ؼصتقد بتف اقعؾتؿ، 

ؿـؼقا: ققؽـ اعٌريك ص ق ًو إذا فـً اؼصد اقعؾتؿ اإل،تل ؿنؼتقا: أ توط بؽتؾ 

 يشء عؾام.
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 قؽـ إذا أردكو أ  كن دث عـ ا: ع  وةؾ، عـ اق،ات اإل،قي، ؿامذا كؼقا؟

عٌتتد ا: بتتـ ا ٌتتورك  تتـ فٌتتور قؼتتد ةتتوء عتتـ أ تتد اقًتتؾػ إغؿتتي وهتتق بوقتت،ات 

 ققخ إ ول اقًـي اإل ول أ:د ر:ف ا:، ةوء بعٌتورة مجعتً ؿلوعتً، ـتوا: ا: 

 اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف، وهق بوغـ  ـ خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

ةتتوء يف اجلؿؾتتي إختترية: )وهتتق  عفتتؿ بعؾؿتتف( اقٌ تتٌ اقًتتوبؼ: )أ تتوط بؽتتؾ 

قؽت ل ين تدث عتـ اقت،ات اإل،قتي، ؿقؼتقا: ا: يشء عؾام( قؽـ أ  يف  ٌندأ ا

اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف. أخ، ه،ا  ـ آيوت ف رية وف رية ةدًا يف اقؼتاآ  

ـُ َعىَل اْقَعْاِش اْ نََقى﴿اقؽايؿ..  َ:ْ قىتُى ﴿.. [1]طه ﴾اقا  ُؿ اقط 
إَِققِْف َيْصَعُد اْقَؽؾِ

وقُِح َيْاَؿُعفُ   .[01]فاطي ﴾َواْقَعَؿُؾ اقص 

. «ار:قا  ـ يف إرض يا:ؽؿ  تـ يف اقًتامء»ويف ادديٌ ا شفقر: 

 َأْ  ﴿وه،ا ادديٌ فلكف اـنٌوس  تـ ـققتف اٌتورك واعتوؼ: 
ِ
اَمء ً ت ـْ يِف اق َأَأِ ـتُنْؿ  َت

َػ بُِؽؿُ  ًِ  َأْ  ُيْاِ َؾ َعَؾقُْؽْؿ * إَْرَض َؿنَِذا ِهَل َكُقُر  خَيْ
ِ
اَمء  ً ـْ يِف اق َأْل َأِ ـُنْؿ َ 

نَْعَؾُؿقَ  َفقَْػ َكِ،ياِ َ   ًَ  .[00-06]ململ  ﴾وِصًٌو َؿ

اإل تول عٌتتد ا: بتتـ ا ٌتورك  تتق  اإل تتول أ:تد يعتترب عتتـ هت،ه أيتتوت وؾريهتتو 

 و مجعف  وؿظ د شؼ ادوؿظ اق،هٌل يف ر وقي خوصي وهل  طٌقعي  امهو: 

هتتتت،ه  عتتتىلمجتتتع يف هتتت،ه اقا تتتوقي أيتتتوت اقنتتتل ادكتتتد   «اقعؾتتتق قؾعتتتغ اقغػتتتور»

ػي قؾتت،ات اإل،قتتي، وهتتل صتتػي اقعؾتتق ا طؾتتؼ، أيتتوت وإ وديتتٌ وأـتتقاا اقصتت
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اقصتت وبي وآيتتور اقًتتؾػ، و تتـفؿ أـتتقاا إغؿتتي إربعتتي، فؾفتتؿ يدكتتدكق   تتقا  تتو 

ا: اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف، »مجعف عٌد ا: بـ ا ٌورك يف ه،ه اقؽؾؿي: 

ـ اقعو ػ، قؽـ ذقؽ أبطؾ ادؾقا وهق  ًنغـ، وهق اقغـل ع «بوغـ  ـ خؾؼف

اقعؾق اق،ي ٓ يؿؽـ قعؼؾ بؽي أ  يدرفف أو ينصقره، ٓ يعـل أكف ختػتك عؾقتف 

 .«وهق  عفؿ بعؾؿف»خوؿقي، ـوا: 

ؿفتتتت،ه اجلؿؾتتتتي ا تتتتقة ة مجتتتتع ؿقفتتتتو عؽتتتتات أيتتتتوت وإ وديتتتتٌ وأـتتتتقاا 

اقًتتؾػ،  نتتك اؽتتق  عؼقتتدة ا ًتتؾؿ عؼقتتدة صتت ق ي بعقتتدة عتتـ اقؼتتقا بق تتدة 

عتتـ اقؼتتقا بتتودؾقا اقتت،ي يؼتتقا بتتف بعتته اقػتتاع اقضتتوقي، ا:  اققةتتقد، وبعقتتدة

 اٌورك واعوؼ ؿقع عا ف ب،ااف بوغـ  ـ خؾؼف، وهق  عفؿ بعؾؿف.

 . : .. (8:  44/ 69) اهلدى والنور / 



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

737 

 

 نتاب ٖذٙ ٖٞ ايضٛف١ٝ

 ه،ه هل اقصقؿقي قعٌد اقا:ـ اققفقؾ  و رأيؽ يف اقؽنوب.  داخؾي:

ي يف  ل، عـدهؿ  عاؿي بوقصقؿقي وبدخـفو و تو إخقاكـو أكصور اقًـ اقشق :

دخؾ ؿقفو  ـ اك ااك عـ اقؽنوب واقًتـي، قؽتـفؿ ٓ يطٌؼتق  يف اقـؼتد ا تـفٍ 

اددي ل، ؿفؿ يطعـقا يف فؾ  ـ عاؿقا عـد اقصقؿقػ أكػًفؿ بلكف  تـ إوققتوء 

واقصتتتتتودػ،  ستتتتتاد أفتتتتتؿ يتتتتتاو  بعتتتتته فؾامهتتتتتتؿ  تتتتت،فقرة يف فنتتتتتٌفؿ، ؿعٌتتتتتد 

قؾ  ـ ه،ا اقـقع، أخقكو عٌتد اقتا:ـ عٌتد اخلتوقؼ  تـ هت،ا اقـتقع، اقا:ـ اققف

بقتتـام يـٌغتتل أ  ٓ كـًتتى إؼ  تتـ عاؿـتتو يؼقـتتًو أكتتف  ًتتؾؿ، وأكتتف يشتتفد أ  ٓ إقتتف إٓ 

ا: وأ  بؿتتدًا ر تتقا ا:، وب وصتتي إذا فتتو   شتتفقرًا بوقصتت ح ٓ لتتقز قـتتو أ  

ستاد أكـتو رأيـتو هت،ه إـتقاا كـًى إققف  ـ إـقاا  و اؽق  هل اقؽػا بعقـتف،  

 ،فقرة يف فنى اقصقؿقي أكػًفؿ، اق،يـ ٓ يعاؿق  طايؼ اقاوايي، وٓ ينلدبق  

ب ًتتتى ا تتتائ  تتتـ اقؽتتت،ب أ  حيتتتدث بؽتتتؾ  تتتو »بتتتلدب اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل: 

 ، ؿؾقٓ ه،ه اقـؼطي فو  فنوبف ةقدًا.« ؿع

 اقنؼقً بوقشق  عٌد اقا:ـ اققفقؾ؟  داخؾي:
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 ل يعـل ـدياًم، يؿ يف اقًعقديي عـد و فو  يدرس هـوك.كعؿ، يف   اقشق :

 ... أ  ي،فا، فؾ وا د  ـفؿ ي،فا قف... داخؾي:

 ( 00:  20: 34/   178) اهلدى والنور / 

 ـؾً قؽ، وه،ا ا ننب إققفؿ  ـ  ق فؿ  و د اقػؼك. اقشق :

 أيضًو اقنؼقً ؿقف  ق ـو. داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

ٌوقغتتي يف اقؽتت ل ةتتدًا، وهتت،ا ادؼقؼتتي  تتـ عسوغتتى اقشتتق   و تتد فتتو  عـتتده  

ادايتتتتي اقنتتتتل فوكتتتتً يف اؾتتتتؽ اقتتتتٌ د ا لتتتتيي، ٕكتتتتف ٓ  تتتتؽ أ  اقغوقتتتتى عتتتتىل 

ا لتتتتيػ هتتتتق إفتتتتاال اقنصتتتتقك و تتتتى اقنصتتتتقك وا ٌوقغتتتتي يف إفتتتتاال إوققتتتتوء 

واقصودػ، اقطـطووي وبدوي واقشعااين... وإؼ آخاه، ؿؽو  إذا ذفا همٓء 

، أكتتف  تتو فتتو  يتت،فا دًا، وفتتام يؼتتوا: إ  أكًتتك ؿؾتتـ أكتتاٌق تتي ةتتذفتتاهؿ بلقؼتتوب ـ

اقشعااين و و ي،فاه  ـ  ؽويوت هل طو توت يف فنوبتف اقطٌؼتوت اقؽتربى، فتو  

 بدا  و يؼقا ـوا اقشعااين، يؼقا: ـوا اقٌعااين.

 ... داخؾي:

وفتتتتت،قؽ أوا  تتتتتو اقنؼقتتتتتً ؿقتتتتتف اقنؼقتتتتتً بتتتتتف يف  ؽتتتتتي يف أوا  ستتتتتي  اقشتتتتتق :

قػـتتدع، فتتو   عتتل ـوغتتد اقػتتقج اقتت،ي فـتتً أكتتو  عتتف يق ئتت،،  سسنفتتو، زراتتف يف ا
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ا ؿف ؿفد ا ورك، عاؿف يب، ؿؾام  ؿع بو ؿل، وأكو طٌعًو ) وب( يق ئت، اؼايٌتًو 

 ـٌؾ مخًي وي يػ  ـي، فؿ صور... أربعػ  ـي.

 ... داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

ا فتتتؿ ـتتتول وعتتتوكؼـل وأهتتت ً و تتتف ً.. إؼ آختتتاه، وفقتتتػ اإلختتتقا ، وفقتتتػ 

اقدعقة هـوك يف  قريو.. إؼ آختاه، أاتً  ـو تٌي ذفتا اإلختقا  ا ًتؾؿػ، ـتوا 

 يل: همٓء اخلقا .

 وأيضًو  ؿعً أكف فو  يؼقا عـفؿ ادًوقٌي.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

ؿًٌ و  ا: عـدهؿ هت،ه اقؽؾتامت ٓ اًن ًتـ بوقـًتٌي قؾتدعوة، ؿوقظتوها أ  

 .إ ؾقب اكنؼؾ إؼ عٌد اقا:ـ اققفقؾ وؾريه

 ( 00:  23: 10/   178) اهلدى والنور /  
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ََُزبِّني  حاج١ ايدع٠ٛ ايضًف١ٝ إىل 

كاى اقـوس ا  ق، ا شوي  اق،يـ يعظؿق   ققخفؿ ويؼق ق  ،ؿ   داخؾي:

ويػعؾق  خ ك اقًـي، هؿ إكام يػعؾق  ذقؽ أدبًو  ع  ققخفؿ يف ظـفؿ، وكاى 

شتتتققخفؿ ٓ يػعؾتتتق  هتتت،ا اقػايتتتؼ أختتتا اقتتت،ي ٓ يؼتتتقل قشتتتق ف أو ٓ يؼق تتتق  ق

اقن ا تتتتًو ٕدب اقًتتتتـي، وإذا  كظاكتتتتو إؼ ادؼقؼتتتتي واققاـتتتتع كتتتتاى أ  اقػايتتتتؼ إوا 

اقتتتت،ي خيتتتتوقػ اقًتتتتـي بؼقو تتتتف واعظقؿتتتتف  تتتتق ف كستتتتد هتتتت،ا اقػايتتتتؼ أف تتتتا أدبتتتتًو  تتتتع 

 ققخفؿ  ـ اقػايؼ اق وينت ٕ  اقػايؼ اق وين عـد و ٓ يػعؾ ؿعؾ اقػايؼ إوا 

قتت  ـ أكتتف أصتتٌح هت،ا إدب اقتت،ي يػعؾتتف اقػايتتؼ إوا، ويؾنت ل بوقًتتـي يتتاى  تع ا

وأيا يف كػًف  ؼقؼي ؿع ً يصتٌح بعقتدًا عـتف فتؾ اقٌعتد، وهت،ا طٌعتًو يعتقد ٕ تايـ 

 ايـػ يف ظـل واؼدياي:

ؿنكف يعقد إؼ أ  اقنليا بػعؾ اقا قا عؾقتف اقصت ة واقًت ل  :أ و إ ا إوا

و تتتؾ  تتتع هتتت،ه أداب وإختتت ع وـققتتتف وأدبتتتف هتتت،ا أ تتتا حينتتتوج إؼ كػتتتقس انع

وإـقاا وإؿعوا قؾـٌل عؾقتف اقصت ة واقًت ل اعتو  ً يؾقتؼ هبتو، اعتو  ً كػًتقًو، 

، ¢يعـل: لى عؾقتف أ  حيترتل إدب واقػعتؾ واقؼتقا اقت،ي ةوءكتو عتـ اقـٌتل 
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ؿـتتتتاى أكتتتتف ٓ ينعو تتتتؾ  تتتتع هتتتت،ا إدب بـقتتتتي أكتتتتف ينعو تتتتؾ  تتتتع اقـٌتتتتل عؾقتتتتف اقصتتتت ة 

 واقً ل.

 تتتا اق تتوين: ؿفتتتق وطٌعتتًو هتتت،ا كو تتس يف ظـتتتل واؼتتدياي  تتتـ عتتدل اقػؼتتتف أ تتو إ

واقٌلتتت بتتتوٕدب اقـٌتتتقي اقتتت،ي يـٌغتتتل أ  ينتتتلدب بتتتف طوقتتتى اقعؾتتتؿ، وقتتت،قؽ  تتتع 

اق  ـ كاى   ؾ ه،ا اإلكًو  أو ه،ا اقػايؼ اـق ف أيودي اقشقوطػ واٌعده بعقدًا 

 نتتتك يف واؼصتتتقف عتتتـ أدب اقًتتتـي، ويصتتتٌح قًتتتو   تتتقء أو طعتتتـ أو ـتتتدح أو ذل 

 اقشق  اق،ي أخ، عـف، ه،ا إ ا إوا.

ؿفتتتتق أكتتتتف يتتتتاى وـتتتتد ـتتتتاأ  تتتتو ـتتتتاأ وربتتتتام ٓ ينستتتتووز  تتتتو ـتتتتاأ  :أ تتتتو إ تتتتا اق تتتتوين

اػؼتف هبتو ؿظتتـ كػًتف عو تًو هبتت،ا  ¢صتػ وت أو عتددًا يًتتريًا  تـ أ وديتٌ اقـٌتتل 

اقؼدر اق،ي أخ،ه أو ـاأه، ؿفق إذًا ٓبد أ  يت ا ؿ بافٌنتف رفٌتي  تق ف اقت،ي أخت، 

 عـف  و ًو أو ـؾق ً.

و تتـ هـتتو أـتتقا أكتتو  ابنتتل  تتع إخقاكـتتو أو  تتع عتتىل إـتتؾ  تتـ كعتتاك.. عتتدد 

 ـفؿ أفؿ وأـقا بلتيح اقعٌتورة:أفؿ يًتقئق  إدب قؾشتق  اقت،ي أخت،وا عـتف 

أو انؾؿ،وا عىل يديف أو ظـقا أكػًفؿ أفؿ يلخ،و  عـف، يـٌغتل أ  يتنعؾؿ هتمٓء 

أو ؿتقام  ¢اقػؼتف عـتف ؿتقام يتاوي عتـ ر تقا ا: إدب  ع اقشق  فام ينعؾؿتق  

يعؾؿفؿ  ـ فنوب ا: اٌورك واعوؼ، وه،ا يؼقدين إؼ اقؼقا بلا ي بل  إ ا 

إذا فتتتو  هـتتتوك إؿتتتااط  تتتع اقػايتتتؼ إوا أو يف اقػايتتتؼ إوا ؿػتتتل اقػايتتتؼ اق تتتوين 
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اػتتايط وب وصتتي  تتع اقشتتققخ اقؽٌتتور اقتت،يـ لتتى أ  حيرت تتقا وأ  يؼتتدروا، وأ  

ؽتتق  إدب  تتو  ً ،تتؿ عتتىل أ  يصتتقكقا  تتققخفؿ يف كػق تتفؿ بوقؼتتدر اقتت،ي ي

 يـٌغل أ  يصو  اقشق  قعؾؿف وـدراف عىل الديى همٓء اقن  ق،.

ه،ا اعؾقتؼ ادؼقؼتي ٓبتد  ـتف اقوتق ًو أو ات،فريًا إلخقاكـتو، وٓ أـتقا يف هت،ا 

، ا سؾا، ؿؾعتؾ إخقاكـتو يف هت،ا ا سؾتا  تـ حيًتـق  إدب  تع  تققخفؿ

وقؽتتتـ أـققتتتف إلختتتقا  آختتتايـ قعؾتتتف يتتتٌؾغفؿ  تتتو يؼتتتوا هـتتتو، ؿقؽقكتتتقا عتتتىل إدب 

 اق،ي يـٌغل أ  يؽقكقا عؾقف.

ةتت اك ا: ختتريًا، هتت،ه فؾؿتتي  تتؼ، و تتـ إ تتػ أ  كؼتتقا إفتتو اصتتدع  اقشتتق :

عتتىل ف تتري  تتـ يتتدعل آكتتنامء إؼ اقًتتـي، وٓ  تتؽ أ  ادتتؼ و تتط بتتػ هتتمٓء 

عدهؿ عـ  عاؿتي اقًتـي يعظؿتق   تققخفؿ بتام وهمٓء، أوقئؽ إوقق  بًٌى ب

يعـ أو خيطا يف بو،ؿ  تـ و توغؾ اإلفتاال واقنعظتقؿ دو  أ  يؽقكتقا عتىل عؾتؿ 

 بل  بعه ه،ه اقق وغؾ خ ك اقًـي، وـد يؽق  بعضفو با ًو.

واقًٌى أ   ققخفؿ ٓ عؾؿ عـتدهؿ ؿقؼتع أاٌتوعفؿ يف   تؾ هت،ه ا  وقػتوت 

يطقى قف   ؾ ه،ا اقنعظقؿ وقق فو  يعؾؿ أكتف يؿ ـد يقةد  ـ أوقئؽ اقشققخ  ـ 

 خ ك اقًـي.

اقػايتتؼ أختتا ينٌتتع اقًتتـي وقؽتتـ ادؼقؼتتي أكتتف يف بعتته ا ًتتوغؾ ين تت، اقًتتـي 

و تتتقؾي قإلختتت ا بوقنتتتلدب  تتتع اقشتتتققخ اقتتت،يـ عؾؿتتتقه اقًتتتـي وفتتتو  ،تتتؿ اقػضتتتؾ 
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إوا يف اتتتقةقففؿ إؼ اقًتتتـي، وأكتتتو أعنؼتتتد أ   تتتٌى هتتت،ا اإلختتت ا  تتتـ هتتتمٓء 

س بتتتتو رتال  تتتتققخفؿ وعؾامغفتتتتؿ هتتتتق هتتتت،ه اقـفضتتتتي اقػؽايتتتتي اقعؾؿقتتتتي اقنتتتتل اقـتتتتو

أيؼظتً اقـتوس  تتـ ذاك اقًتٌوت اقعؿقتتؼ، أٓ وهتق مجتقد عتتىل اقنؼؾقتد، ؿنػن تتً 

آذافتتتؿ ٓاٌتتتوع اقؽنتتتوب واقًتتتـي، ؿلختتت، أ تتتدهؿ يٌ تتتٌ يف  تتتدود  تتتو  عـتتتده  تتتـ 

 عؾتتتتؿ، ووةتتتتد أ تتتتقوء خيتتتتوقػ ؿقفتتتتو اجلؿفتتتتقر أوًٓ ؿواٌعفتتتتو، يتتتتؿ دخؾتتتتف اقعستتتتى

واقغاور ؿظـ فام أ ح إ نوذ أكف عىل يشء  ـ عؾؿ، ؿو نؼؾ يف ؿفؿف قؾعؾؿ 

وأظفتتا بتتػ اقـتتوس أكتتف هتتق ٓ يـنؿتتل إؼ ؿتت   وعتت  ، هتتق قتتف  تتـفٍ ختتوص، وإ  

فو  يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي  نتك ٓ َيتوةؿ، يؼتقا: وإ  فتو  قتف ؿضتؾ عؾقـتو قؽتـ أكتو 

 تـ ا ستوقا وا تقاعظ  يل خطنل، وقف خطنف، ه،ا  ٌٌف فام أ ح أكو يف ف تري

أكف يف عـدكو اهنامل فٌري ويؼظي او ي ؿقام لى أ  يؽق  عؾقف ا ًتؾؿ  تـ ااٌتوع 

اقؽنتتوب واقًتتـي، واقتت،يـ دعتتق إؼ هتت،ا اقتتـفٍ ف تتريو  وف تتريو  وادؿتتد : يف 

حنؾػ اقٌ د اإل   قي، قؽـ  ع هت،ه اقصت قة اقعؾؿقتي ي يقةتد هـتوك عؾتامء 

قؽنوب واقًـي وينققتق  اابقتي اقـتوس عتىل هت،ا اقتـفٍ  ابق   ؼًو يؽقكق  عىل ا

 اقص قح يف درو فؿ اقعو ي ودرو فؿ اخلوصي.

 ـتت، يتتقل أو يتتق ػ  تتديً  تتع ابـتتل هتت،ا عٌتتد ا صتتقر، ـؾتتً:  ـتت، فـتتً يف 

د شتتؼ فـتتً أدتتظ أ  اكنٌتتوه اقـتتوس يف دعقاـتتو وااٌتتوع اقؽ تترييـ  تتـفؿ ،تتو يقةتتد 

ى ويشء  تتتـ ا تتتنؼ ا اقػفتتتؿ يف كػق تتتفؿ يشء  تتتـ اقغتتتاور ويشء  تتتـ اقعستتت
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اقتت،ي حيؿؾفتتؿ  ٌتتدغقًو عتتىل أٓ َينؿتتقا بتتاأي اقشتتق  ويؽتتق  فويتتي ا طتتوك أكتتف 

يؼقا وهق فتام ـتوا إ تنوذ ـتاأ بعته اقؽنتى اقؼؾقؾتي، إذا ـقتؾ قتف: أكتً ختتوقػ 

ؿتت  ، يؼتتقا: هتت،ا رأيتتل وهتت،ا رأيتتف، ؿفتتق يؿؽتتـ ٓ حيًتتـ أ  يؼتتاأ آيتتي  تتـ فنتتوب 

ر تقا ا:، صتور يؼتقا: قتف رأيتف وقؾشتق  رأيتف، ؿوقت،ي  ا: أو  دي ًو  ـ أ وديتٌ

يتتتتتـؼ  أ  ا سنؿتتتتتع اقًتتتتتؾػل رةتتتتتوا مجعتتتتتقا بتتتتتػ اقعؾتتتتتؿ اقصتتتتت قح واقرتبقتتتتتي 

اقصتتت ق ي، أكتتتو أعنؼتتتد أكتتتف يقةتتتد يف اقعتتتوي اإل تتت  ل أؿتتتااد وقتتتق أفتتتؿ ـؾقؾتتتق  

ووتتوغعق  يف اخلضتتؿ  تتـ ا سنؿتتع قؽتتـ ،تتؿ أيتتاهؿ يف اققاـتتع، و تتو هتت،ه اقنتتل 

قصتت قة إٓ أيتتا  تتـ آيتتور هتتمٓء اقتتدعوة إؼ اقؽنتتوب واقًتتـي، قؽتتـ ٓ يًتتؿقفو بو

 يقةد هـوك  ابق  بؿعـك اقؽؾؿي.

أكتتتف ؿعتتت ً يقةتتتد عـتتتد اقصتتتقؿقي   وقتتتؽأعنؼتتتد إوتتتوؿي إؼ  تتتو ذفتتتا إ تتتنوذ أبتتتق 

 ابق ، قؽـ يـؼصفؿ ا عاؿي بوقؽنوب واقًتـي، ؿريبتقفؿ عتىل خت ك اقؽنتوب 

 ًنًتتتؾؿق  قشتتتققخفؿ فتتتؾ آ نًتتت ل،  واقًتتتـي، وقتتت،قؽ كستتتد هتتتمٓء إاٌتتتوع

وه،ا ققا  ـ اإل  ل يف يشء، قؽـ قق فو  هت،ا اقشتق  عتىل اقؽنتوب واقًتـي 

 قؽو  أياه بؾقغًو ةدًا يف أص وبف ويف أاٌوعف.

ه،ا اقنقةقف وه،ا اقنتليري يف كػتقس اقـتوس ٓ يقةتد بتػ اقتدعوة اقًتؾػقػ يف 

همٓء يف اابقنف قـػقس أاٌوع  حنؾػ اقعوي اإل   ل  ـ يؿؽـف أ  يؼقل  ؼول

اقؽنتتوب واقًتتـي،  تتـ أةتتؾ هتت،ا اقتتـؼ  اقتت،ي يشتتعا بتتف فتتؾ بو تتٌ وفتتؾ  ػؽتتا 
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دارس يف ووتتتع اقشتتتٌوب يف اقعتتتوي اإل تتت  ل لتتتد إـٌتتتوًٓ  تتتـ هتتتمٓء اقشتتتٌوب 

أكػًتتتفؿ، أي: وقتتتق فتتتوكقا حيؿؾتتتق  ا تتتـفٍ اقًتتتؾػل واقػؽتتتاة اقًتتتؾػقي واقتتتدعقة 

ختاى  توذا؟ ٕفتؿ يشتعاو  أفتؿ لتدو  اقًؾػقي ينلياو  بٌعه اقتدعقات إ

ؿقفو اقـؼ  اق،ي ك ـ كن دث عـف أ ،    ً فسامعي اقنٌؾقغ، ؿسامعي اقنٌؾقغ 

ٓ يًنطع أ د أبدًا أ  يـؽا أ  ،ؿ اليريًا يف ف ري  ـ عو ي ا ًؾؿػ، قؽـ هت،ا 

ت ٕكتتتف اتتتليري فتتتو  ٓ ¢اقنتتتليري قتتتقا هتتتق اقتتت،ي ياوتتتوه ا: ودعتتتو إققتتتف ر تتتقا ا: 

يصتتغ  تت  ً أختت، يصتتغ، فتتو  يؽتتب اخلؿتتاة صتتور بعقتتدًا عـفتتو، ٓ  تتؽ أ  هتت،ا 

إص ح قف أياه وووق ف، وقؽتـ إذا  تو دكتد  أ تد اقتدعوة ادؼقؼقتػ  تع هتمٓء 

أو ؾتتتري هتتتمٓء  تتتقا  تتتو بعتتتٌ ا:  تتتـ أةؾتتتف اقا تتتؾ وأكتتت ا اقؽنتتتى وهتتتل دعتتتقة 

 اقنق قد يؼققق :  و كايد ك ري خ ؿوت بػ اقـوس.

ء يػًتتدو  أف تتا  تتو يصتتؾ ق ، هتت،ا اإلصتت ح أكتتو أـتتقا: اإلصتت ح إذًا: هتتمٓ

اقًؾقفل إذا صح اقنعٌتري وإذا درج، هت،ا  قةتقد يف  تققخ اقصتقؿقي  ـت،  ئتوت 

اقًـػ، فام أكتف  قةتقد يشء ـايتى  ـتف يف اقاهٌتو  واقااهٌتوت، ٕفتؿ يتدعق  

يتتتي إؼ بو تتتـ و ؽتتتورل إختتت ع، ويتتتلاق  قتتتؽ بؤيتتتي اقنتتتل يًتتتؿقفو هتتتؿ بؤ

اق،هٌقي:  ـ رضبؽ عىل خدك إيؿـ ؿتلدر قتف اخلتد إينت، و تـ طؾتى  تـؽؿ 

رداءك ؿلعطتتتف فًتتتوءك. هتتتت،ا قتتتقا  تتتتـ اإل تتت ل بطٌقعتتتتي ادتتتوا إذا  تتتتو دعتتتو إققتتتتف 

ا ًتتتؾؿ، قؽتتتـ  تتتد اقتتت،يـ يتتتتدعق  بل تتتؾقب اقاهٌتتتو  واقااهٌتتتوت ؿقتتتف عـتتتتدهؿ 
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فتت،قؽ   ًتتؽـي وعـتتدهؿ اقاوتتع، وهتت،ا  تتـ اإل تت ل، قؽتتـ قتتقا هتتق اإل تت ل،

 د   ؾ ه،ا ويؿؽـ يؽتق  أ ًتـ  تـ هت،ا عـتد أاٌتوع اقصتقؿقي، قؽتـ  تد  تع 

ذقؽ اقض ا إفرب، ك تـ عشتـو  تو عشتـو يف د شتؼ ـٌتؾ أ  كتليت إؼ هت،ا اقٌؾتد 

وفتتو  هـتتوك  تتققخ  عتتاوؿػ بوقنصتتقك و عاوؿتتق  أيضتتًو بنتتليريهؿ بوقـتتوس فتتام 

صتتور فتتت،ا، ؿتت   فتتت،ا.. كًتتؿع أ  كو تتتًو عتتـ مجوعتتتي اقنٌؾقتتغ، ؿتتت   فتتو  فتتت،ا و

إق ، قؽـ يف درو فؿ عؾـًو يلت ق  بتل  ا ايتد بتػ يتدي اقشتق  فو قتً بتػ 

يدي اقغو ؾ، قف إدارة ه،ا ا قً يؿػ ويًور؟  قتً، و تـ ـتوا قشتق ف: ي؟ ٓ 

يػؾتتتح أبتتتدًا، وإذا رأى اقنؾؿقتتت،  تتتق ف وـتتتد عؾتتتؼ صتتتؾقًٌو عتتتىل عـؼتتتف ؿتتت  لتتتقز أ  

 ٓ ياى ا ايد. يعرتض عؾقف، ٕ  اقشق  ياى  و

ووـعتتً ـصتتي يف ر ضتتو   تتـ اقا ضتتوكوت  ـتت، عؽتتيـ ي يتتػ  تتـي أ   تتق  

اقـؼشٌـديي أقؼك در ًو ، وةوء يف اقدرس اقؼصي اقنوققي أقؼوهتو عتىل ادتورضيـ، 

أ تتد ا شتتوي  ؿتتقام  هتت  تتـ اق  تتو  أ تتا  ايتتدًا قتتف بتتل  يتت،هى إؼ اقتتدار ويلاقتتف 

اأس اققاقتد، ؿنًٌتؿ اقشتق  وتو ؽًو باأس واقده، ؿؼتوا: قٌقتؽ، وذهتى وةتوءه بت

يف وةف اؾؿق،ه ـوا قف: أكً اظـ أكؽ ـنؾً واقدك؟ ـوا: أةؾ، ـوا قف: واقدك 

 ًتوؿا، هتتؾ بتتل اك بؼنتتؾ اققاقتتد، هتت،ا صتتو ى أ تتؽ، وهتتق يعتتوو أ تتؽ بتتوداال، 

وقتتت،قؽ أكتتتو  أ ااتتتؽ بؼنؾتتتف، فتتتو   تتتورض هتتت،ا اقتتتدرس ا ئتتتوت وؿتتتقفؿ ا  ؼػتتتػ 

ـايتتى قصتتديؼ  أبتتق يق تتػإقتت ، وؿتتقفؿ رةتتؾ ا تتؿف  اجلتتو عقػ وا  تتو ق  وو..
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يل أو ز قؾ يل يف ا در تي آبنداغقتي فتو   تورضًا يف هت،ا اقتدرس، ؿؽـتو ك تـ 

 ـ عوداـو بعد ص ة اقرتاويح كصغ يف  ًتسد  فستقر اقترتاويح إ تدى عؽتة 

رفعتتتي، فـتتتً أعتتتقد إؼ دفتتتوين وهـتتتوك لنؿتتتع بعتتته إخقاكـتتتو ؿستتتوءين أ تتتدهؿ 

 اقنل  دث هبو اقشق  اقـؼشٌـدي. و ديـل هب،ه اقؼصي

 تـ مجوعتي اقشتق   أبتق يق تػبعد ـؾقؾ  ا اقاةؾ اقت،ي يؽتق  ـايٌتًو قتف ا تؿف 

ؿـوداه، ؿدخؾ اقدفو  ؿلخ، صو ٌـو يًلقف يؼقا قف: فقتػ رأيتً اقتدرس اقؾقؾتي؟ 

ـوا قف:  و  وء ا:  و  وء ا:،  ؾقوت، ك ـ عـدكو كؽنتي هـتوك اصتطؾ ـو عؾقفتو 

وع هتت،ه  تتورة كصتتورى، كلتتاين ؿتتواح دفوكتتف  ك تتـ اقًتتؾػقػ، تت يف آختتا ختتط اقَؼص 

وواوتتع ٓؿنتتي وتت ؿي  ؽنقبتتي عؾقفتتو:  ؾقتتوت كؼتتقا ك تتـ : أيتتقا  ؾقتتوت بؼؾتتي، 

يٌقع ؿقفو اخلؿقر، ؿؽـو كًؿع  ـ وا د صقيف يؼقا:  ؾقتوت بؼؾتي، ا ؼصتقد 

 أختت، صتتو ٌـو يـتتوـش أبتتو يق تتػ هتت،ا  تتقا اقؼصتتي، وبطٌقعتتي ادتتوا  تتو ؿقتتف عـتتده

آ تتنعداد اقعؾؿتتل  تتـ أةتتؾ يؼـتتع اقاةتتؾ أو عتتىل إـتتؾ أ  يؼتتقؿ ادستتي عؾقتتف، 

اقطووقتتي اقنتتل  خؾتتػرأيتتً أكتتو بتتدوري أ  أدختتؾ يف ا قوتتقع وأكتتو فـتتً ةتتوقا 

أ تتنغؾ ؿقفتتو اقًتتوعوت، ؿؼؿتتً إققتتف، وبتتدأت أاؽؾتتؿ  عتتف، قؽتتـ إ  فتتو  اجلتتدار 

قتتتتوء يػفتتتتؿ  ـتتتتؽ هتتتتق يػفتتتتؿ، ك تتتتـ كًتتتتؿع عتتتتـؽؿ أكؽتتتتؿ اـؽتتتتاو  فاا تتتتوت إوق

واقصودػ، و ـ هت،ا اقؽت ل هت،ا، أختريًا وهـتو اقشتوهد ـؾتً يف كػخت:  تو دال 

هتت،ا اقاةتتؾ ٓ يػفتتؿ، ـؾتتً قتتف: يتتو رةتتؾ  ٌتتػ أ  اقؼصتتي  افٌتتي اافقتتى، إذا فتتو  
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ه، قؽتتـ ادؼقؼتتي أبتتقه  ًتتوؿا وا ؼنتتقا واقشتتق  أ تتا اقققتتد يف اقظتتوها أ  يؼنتتؾ أبتت

عتتىل اقتت اين واتتاك إل وهتتل صتتو ى أ تتف، طقتتى!  تتوذا أـتتول ادتتد هتت،ا اقشتتق  

زاكقتي، وهتت،ه ،تتو وقتتد ؿفتتل بصتتـي، ؿفتتل يؼقـتتًو اًتتن ؼ اقؼنتتؾ، أ تتو اقتت اين يؿؽتتـ 

يؽق  هؽ،ا و ؽـ يؽتق  هؽت،ا، ؿؿٌقـتي اقؼصتي اافقٌتي،  تو ؿفتؿ، اقشتق  هؽت،ا 

 ؽك، ـؾً: ٓبد أرضب عىل اققاا ادًوس وهـو اقشوهد، ـؾً قتف: اراتوح يتو 

بو قوتتتقع، أ  قتتتق اقشتتتق  أ تتتاك أكتتتً أكتتتؽ  خؾقـتتتو كؽتتتق  رصحيتتتػ أبتتتق يق تتتػ

ا،بح أبقك اػعؾ؟ ا: أفرب  وذا ـوا، اكنظا، ـوا: أكو  و وصتؾً إؼ هت،ا ا ؼتول، 

ـؾً قف: إذًا عؿاك إ   توء ا:  تو اصتؾ، اعٌتري  تقري هت،ا عـتدكو، وختاج ووؼ 

 دباًا، اصقر أ  ه،ا اقاةؾ يف عؼؾتف  تـ هت،ه اقتدروس  تـ هت،ه اقؼصت  اقنتل 

 حيؽقهو، أكف ينؿـك أ  يصؾ إؼ  ؼول يؼنؾ أبقه إذا اقشق  أ اه.فوكقا 

بتت   تتؽ أ  هتت،ا اتتليري ؿظقتتع ةتتدًا  تتـ هتتمٓء اقـتتوس، ؿؾتتق فتتو  يشء  تتـ هتت،ا 

اقنليري  ـ بعه اققعوظ اقًؾػقػ اق،يـ يعاؿق   و  ال ا: و و أ تؾ ا: فوكتً 

،يـ اعنتتتتتتدقً اقؽػتتتتتتي، و تتتتتتو وةتتتتتتدكو أ  تتتتتتوا هتتتتتتمٓء ا غتتتتتتاوريـ بلكػًتتتتتتفؿ واقتتتتتت

يًنل تتدو  ويصتتٌ ق  وقًتتو   تتو،ؿ يؼققتتق : يتتو أرض ا تتندي  تتو أ تتد عؾقتتؽ 

 ـدي.

يؿؽتتـ بؾغؽتتؿ يتتقل اخلؿتتقا ا تتوا ةؾًتتي إوـتتوك و تتو ةتتاى ؿقفتتو، هتتؿ 

 لؿعقهؿ.
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وا:  تتق ـو أ تتؿع قؽــتتل ٓ أعتتاك  تتوذا يتتدور يف هتت،ه اجلؾًتتوت   داخؾتتي:

 وٓ أدعل.

 ي ا: َيدَيؿ.أريح قؽ، اقشوهد: حططػ همٓء اجلامع اقشق :

 أو يلخ،هؿ.  داخؾي:

 أو يلخ،هؿ. اقشق :

 قؽـ اق وكقي أ ًـ.  داخؾي:

اقشتتتتتوهد: حططتتتتتػ خطتتتتتي قؾتتتتتاد عتتتتتىل اقًتتتتتؾػقػ، بيتتتتتيـ هتتتتت،ا  اقشتتتتتق :

اقصعؾقك اقؼٌقح  ًـ اقًؼوك أ يوه ٕ تا بقتً بؾقتؾ، اقظتوها اقًتوغؾ أيضتًو 

أغؿتي ا ًتوةد  دؿقع  ـفؿ  ـ كول اقن طقط أيور  قوقع أكؽتؿ اـؽتاو  عتىل 

وخطٌوء ا ًسد أفؿ يطقققا اخلطٌي، واػن قا اخلطٌي بل  ادؿد : ك ؿتده.. 

يو  أخل بدا  تو اطققتقا هؽت،ا  تو هتل ؿتاض وٓ يشء، اخنلتوا اخلطتى وـتوا 

 ر قا ا: ف،ا  وف،ا.. إق .

 رصح ؿقفو اققزيا يف اقنؾػ يق .  داخؾي:

وا تد وـتوا ،تؿ:  تو دال أكتنؿ هق ه،ا هؿ  ـفؿ ينؾؼق ، اقشتوهد ؿؼتول  اقشق :

الاق  و ضقا اقـوس عىل   ؾ هت،ه اإلصت  وت ؿتقام اتاو  ؿؾتامذا ٓ اتل او  

ا مذكػ أفؿ يمذكقا أذاكػ يف اقصٌح وه،ا أ ا  نػؼ عؾقف بػ اقعؾتامء، و توذا 
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اؼققتتتتقا: هتتتت،ه  تتتتـي  ًتتتتـي وبدعتتتتي  ًتتتتـي واإل تتتت ل يؼتتتتقا: فتتتتؾ بدعتتتتي وتتتت قي، 

 ؾ.أةقٌقكو؟ هؽ،ا ـوا اقًوغ

  ـ هق اقًوغؾ؟  داخؾي:

وا تتد  تتـ اخلطٌتتوء، ا تتقظػػ يعـتتل، اقظتتوها أكتتف  تتدؿقع، بتتدققؾ أكتتف  اقشتتق :

اقـوس ـوا: أكو أةووب،  ـ هتق؟  ًتـ، ٓ هتق  قظتػ وٓ  خؾػـول وا د  ـ 

يشء، أاقا بف، ـوا قف: ااػضؾ ااػضؾ،  و أدري  ـ ا ديا اق،ي فو  هـوك، ـوا 

بسفؾ عؿقؼ فتام اعؾتؿ عـتف، يتؿ اعتاض قش يصت قف: اػضؾ، بدأ ينؽؾؿ، ينؽؾؿ 

و فتتقغ وأكتتف أخطتتل يف فنتتوب وفتت،ا ويف فنتتوب فتت،ا، ]فتتو [  قةتتقد هـتتوك  تتـ 

 .عؿاروو ا لي بنعاؿف وصو ٌؽ اقؼديؿ عٌد اقػنوح 

 ه،ا كؼقا: ا: َيديف.  داخؾي:

اقشتتتوهد ـتتتول واعتتترتض روتتتو عتتتىل  ًتتتـ اقًتتتؼوك  تتتوذا أكتتتً اتتتليت  اقشتتتق :

ةتتتؾ عتتتوي ؿووتتتؾ وك تتتـ..  تتتقك إ تتتوققى هتتت،ه اقعسقٌتتتي بًتتترية كتتتوس، هتتت،ا ر

اقغايٌي، ك ـ انؾؿ،كو عؾقف، وهق أاك إؼ داري  ااػ، هق يؼقا أ ول اقـوس أين 

 أكو ر ً إؼ داره  ااػ.

  ـ هق؟  داخؾي:
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روتتو روتتو، يتتاد عتتىل  ًتتـ اقًتتؼوك  تتوذا يطعتتـ يف، وهتت،ا أ تتنوذكو  اقشتتق :

 ي وزارين يف داري  ااػ.و ق ـو واعؾؿـو  ـف.. إق ، و ي قدار

  وذا ه،ا يعـل؟  داخؾي:

يػ تتتا يظفتتتا أكتتتف يؼتتتدره اقشتتتق  وحيرت تتتف قدرةتتتي أكتتتف زارين يف بقنتتتل  اقشتتتق :

  ااػ، قؽـ  وذا وراهو، قؽـ ك ـ قـو رأيـو وقف رأيف، ك ـ ٓ كؼؾده.

 ه،ا روو.  داخؾي:

قرة ـتتتول بعتتتده عٌتتتد اقػنتتتوح ا: َيديتتتف عتتتىل كػتتتا اقتتتقارية، قؽتتتـ بصتتت اقشتتتق :

أووح إ  ي كؼؾ أـٌح، ـوا: ذفا أين أكو  ق ف وا نػود  ـل.. إق ، قؽـ هق قف 

 ـفستتف وأكتتو يل  ـفستتل، يعـتتل هتتق صتتور إ تتول، هتت،ا أ تتول اقـتتوس، اققتتقل فلكتتف فػتتا 

عتتـ خطقئنتتف، اققتتقل فلكتتف ُكٌ تتف اقظتتوها وا: أعؾتتؿ فقتتػ اؼتتقا هؽتت،ا.. إقتت ، وإذا بتتف 

بؼ فتتت،ا وفتتت،ا  تتتو أريتتتد إٓ أين أؤفتتتد أ  يؼتتتقا: أين أكتتتو ـؾتتتً يف آةتتتنامع اقًتتتو

 اقشق  أ نوذكو.

داغتاًم أـتقا:  تـ كتول اقنقبتي إذا أراد اإلكًتو  أ  ينتقب ؿقستى عؾقتف   داخؾي:

أ  ينتتقب  تتـ ذكٌتتف يف ا قـتتػ اقتت،ي ـتتوا ؿقتتف  تتو ـتتوا، أ تتو هتت،ه اقنقبتتي ا ؽنؿتتي 

يؿ تت إؼ ا نؿنؿتتي، هتت،ه اقنقبتتي اقنتتل يايتتد أ  يؼتتقا عتتـ كػًتتف بلكتتف أبتتاأ ذ نتتف و 

وس ا ت  بؼققتف  تو ـتوا، ؤ وقف ؿف،ه اقنقبي اخلٌق ي اعنرب أخٌٌ  ـ ـققف عىل ر

وقتتت،قؽ  نتتتك أكتتتو فنٌتتتتً ؿقتتتف  ؼوقتتتي كًتتتقً عـتتتتقا  ا ؼتتتوا، كعتتتؿ: أؾـقتتتوء  تتتتاب 
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وأؾٌقوء  اب، ـؾً: بل  همٓء اق،يـ اؽؾؿقا وكورصوا إياا  ووـػقا  عفو، يؿ 

  إيتتتتاا  فتتتت،ا وفتتتت،ا، إوققا: و تتتتفؿ ورةعتتتتقا إؼ أدبتتتتورهؿ، وـتتتتؤكؽًتتتتقا عتتتتىل ر

وأختت،وا يؼققتتقا: بتتل  إيتتاا  ققًتتً دوقتتي إ تت  قي، وأ  عؾقـتتو أ  كـنٌتتف ،تتو، ـؾتتً: 

هتت،ا اقؽتت ل ي يؼققتتقه ع كقتتي، وإٓ  تتـ كتتول اقنقبتتي أ  يعؾـتتقه عتتىل ا تت  فوؿتتي، 

 نتتك يعؾتتؿ اقـتتوس أفتتؿ يؼققتتق  يف هتت،ه اق تتقرة  تتو يؼقققكتتف هًا أ  يؼققتتقه عؾـتتًو، 

ـو ه،ا وصو ٌـو ذاك ه،ا اقؽ ل كًؿعف أو ـوققا اقؽ ري عـو ـوققا يف وه،ا صو ٌ

ؾقٌنـتتو  تتقاء فتتوكقا ـتتوققا عـتتؽ أل عـتتل، ؿفتت،ا يٌؾغـتتو قؽتتـ أكتتو ادؿتتد : عتت  وةتتؾ 

ك ـ ٓ كؼقؿ وز    ؾ ه،ه إ قر، وه،ا اقؽ ل داغاًم أـقا: ذفات  ؼتوًٓ  تاة 

نطقع أ  يـتوا  تـ اجلٌتؾ عـؽؿ يف إ تدى اقصت ػ، وـؾتً: اقػتلر ا، يتؾ ٓ يًت

 إ ؿ، ؿودؿد : رب اقعو ػ اق،ي ةعؾ  ـؽ ةٌ ً أ ؿ.

 ا: حيػظؽؿ ، ... كًلا ا: أ  َيديـو، وَيدي ا ًؾؿػ. اقشق :

وكًتتلا ا:  تتٌ وكف واعتتوؼ أكتتف يطقتتؾ يف عؿتتاك ويؿتتد يف  قواتتؽ،   داخؾتتي:

ا  ـتوا يل ـٌتؾ ويػقه بعؾؿؽ عىل ا ًتؾؿػ فوؿتي، أكتو أ تؿع فتو  أ تد اإلختق

أيتتتول بتتتلفؿ يف ةو عتتتوت بايطوكقتتتو إذا ةتتتوءهؿ ادتتتديٌ  تتتـ اقشتتتق  كتتتورص ـتتتوققا: 

 ؿعـو وأطعـو، ـوققا: ه،ا كًؾؿ بص ي ه،ا ادديٌ اقت،ي صت  ف، يف اققـتً 

اق،ي يليت إؾٌقوء اقػففوء  ع،رة يو  ق  أبق ققىل  تـ اقؽؾتامت اقنتل قعؾتؽ  تو 

 اػفؿفو  قك كنػوهؿ ؿقفو بعديـ.
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:  كؼتتقا  تتٌ و  ا: اقتت،ي ةتتوء هتتمٓء اإلختتقة يطعـتتقا يف اقشتتق  كتتورص، يوكقتتوً 

وا: يو  ق ـو أريد أ  أـقا  قئًو ربام ينصتؾ يب أكتو   صتقًو، وأـتقا هت،ا إكو تًو 

 أو عطػًو عىل ادديٌ أو اقنعؾقؼ اق،ي ذفااف آكػًو.

 أـقا: أكو وادؿد : رب اقعو ػ أ:ؾ قؽ يف ـؾٌل  تـ ادتى وآ ترتال

 واقنؼديا  و ٓ يعؾؿف إٓ ا:.

 ة اك ا: خري. اقشق :

وه،ا ٓ أ تؽا عؾقتف وقؽتـ أ تدث بتف  تـ بتوب ادتديٌ عتـ كعؿتي   داخؾي:

ا: ع  وةؾ أكتف ةعتؾ قتؽ هت،ه ا ـ قتي اقعظقؿتي يف كػخت، وهت،ا يشء أكتو أعنت  

 بف أوًٓ وأ:د ا: عؾقف يوكقًو.

أ تتى أين أاٌتتوهك بتتف أ تتول اقـتتوس، وأكتتو هتت،ا ادتتوا اقتت،ي أكتتو ؿقتتف  وهتتؽ ٓ 

وقؽـ أريد أ  أعؾؿ اقـوس إدب  ع إ قوخ، وق،قؽ وا: أكو يو  ق ـو إين أكو 

أ ى أ  أـٌؾ يدك أ قوكًو عىل     ـ اقـوس  نك ينعؾؿ اقـوس أو إخقاكـو عىل 

 إـؾ ينعؾؿق  إدب  ع اقشق .

 كعاك ه،ا  ـؽ ة اك ا: خري. اقشق :

ا: اٌتورك واعتوؼ عؾقتف، ويشء آختا  أ:ديو  ق ـو، وه،ا أ ا وا:   داخؾي:

داغاًم يؼقا بعه اإلخقا  ي،فا يل  ت  ً  ًتلقي أو يشء ينعؾتؼ بشتق ـو، ؿتلـقا: 
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أكو ٓ أ ى وا: قق عؾؿً ٓ  ؿح ا: بل  اقشق  أخطل ٓ أ ى أ  أعوروف يف 

اب وأكتو عتىل خطئفت ٕ  خطل اقشق  ربام يؽق  ظفا يل بعد ز ـ أكف عتىل صتق

خطل، وق،قؽ  ـ إدب أيضًو أ  أ ؽً أ ول اقشق   نك ٓ يؽتق  يل إٓ   تؾ 

 ذقؽ إدب اق،ي هق أدب اقصؿً وآ نامع واإلصغوء.

أريتد أ  أعؾتؿ إخقاكـتو بتورك ا: ؿتتقفؿ أعؾؿفتؿ  تقئًو  تـ إدب  تع  تتققخفؿ، 

وتتقا وإ تتو أ  وقؽتتـ عتتىل فتتؾ  تتوا قـتتو اةنفودكتتو و،تتؿ أيضتتًو ــتتوعنفؿ، ؿن تتو أ  يا

 يً طقا.

صح، يتو  تقدي ادؼقؼتي  تـ إ تقوء اقنتل اتدخؾ يف  قوتقع اقرتبقتي  اقشق :

 أكف بعه ا سوقا ٓ أـقا فف،ا ا سؾا )اكؼطوع(.

 ؿـلفؾفو عىل ةـوب وكًؽً.

 ماا: ا ًلقي اقنل فـو كٌ  فو ـٌؾ كنؽؾؿ ؿقفو ـٌؾ، وهل ةػتوء اقًتؾػقػ أو 

اقصتتتقيف، يعـتتتل: ك تتتـ عتتتورؿػ اقعقتتتى  إ تتتؾقب اقًتتتؾػل و تتتػوؿقي إ تتتؾقب

 وققتتًو أكتتف هتتق كنقستتي ... اجلػتتوء، ا فتتؿ كعتتوقٍ هتت،ا ا قوتتقع، كعتتوقٍ ا قوتتقع 

ب قتتٌ أكتتف كقصتتؾ إؼ  تتػوؿقي اقصتتقيف يف إ تتؾقب اقًتتؾػل، ب قتتٌ أكتتف كؼـتتع 

اقـتتوس، يعـتتل: أوا  تتو اتتليت  تتع اقـتتوس يؼتتقا قتتؽ: أ تتؾقبؽ ةتتوك، اتتاوح اًتتؿع 

د، اطؾتتع بعؾتتؿ قتتقا  فتتؿ، إكتتام هتت،ا اقتت،ي صتتور خطقتتى صتتقيف يٌؽقتتؽ وهتتق ـوعتت
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إ تتؾقب ؿفتتؿ اقـتتوس، يعـتتل: اقـنقستتي اقنتتل ك تتـ كؼٌؾفتتو ك تتؾ هتت،ه اقعؼتتدة،  تتـ 

 أةؾ يصري إ ؾقب  ؼٌقا عـد اقـوس.

وه،ا هق اق،ي  ؽقـو عـف يو  أبق  ـري، قؽـ ه،ا حينوج إؼ عديد  ـ  اقشق :

خ،ين أ  أكو إذا فـً  ـؽى اقـوس، عديد  ـ اقعؾامء فؾ وا د، يعـل: ٓ اما

عتتتىل اقٌ تتتٌ واقن ؼقتتتؼ أكتتتو  تتتو أ تتتنطقع أ  أفتتتق  واعظتتتًو، وٓ أ تتتنطقع أ  أفتتتق  

خطقٌتتتًو، وٓ وٓ.. إقتتت ، قؽتتتـ يـٌغتتتل أ  يؽتتتق  هـتتتوك عؽتتتات  تتتـ أ  تتتويل ،تتتؿ 

آ وه اق،ي ك ـ كشعا بلكف كوـ  عـد اجلامعي اقًؾػقي، ؿ  كًنطقع ك تـ أ  

 ه،ا أل ٓ؟كؼقل ك ـ بؽؾ واةى، واوح 

واوتتح طٌعتتًو، ... ـتتوا ...  تتو طوقتتى ] تتـؽؿ[   صتتقًو بوقعؿتتؾ عتتىل   داخؾتتي:

هتتت،ا، إكتتتام اقوتتتقح طايتتتؼ  عتتتػ اقوتتتقح يشء  عتتتػ، اقوتتتقح أ تتتؾقب  عوجلتتتي 

ا قوتتقع،  تتو هتتق طوقتتى  ـتتؽ أكتتؽ اعتتوقٍ ا قوتتقع، ٕكتتف بووقتتي يؽتتق   تت  ً 

 خطقى يف أقػ  ًسد يف إرد     ً أو يف اقعوي.

 كػا اق،ي اطؾٌف يايد أ  وص. اقشق :

ولقز أ نوذكو عدل وةقد ا در ي اقًؾػقي بوقـظول ا عاوك   ؾ   داخؾي:

آ تتتتوه اقصتتتتقيف أو أي  افتتتتي يوكقتتتتي  تتتت  ً، وةتتتتقد  ؿتتتتع  عتتتتػ، اقصتتتتقؿقي أو 

اقًتتؾػقي كشتتلت بقوتتع فؿعتتاوك بتتوقاؿه يعـتتل، بقوتتع اقؽتتؾ ياؿضتتفو، ؿقتتف  تتـ 

 راؿتتته، راؿتتته طٌقعقتتتًو، قعتتتدل وةتتتقد اقشتتتٌوب يايتتتد حيتتتووا ي ٌتتتً  وقتتتف ؿقصتتتري

 در تتي أو  ؿتتع  تتؾػل ققؽتتق  ؿقتتف يشء  تتـ اجلؿتتع قؾشتتٌوب اقًتتؾػقػ، يعـتتل: 
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ؾشتٌوب  تع  تققخفؿ أف تا قخيقؾ يل بقةتقد  ؿتع  تؾػل يصتري عؿؾقتي اقضتٌط 

  ـ أ  اؽق   در ي  ـػادة.

هتت،ا صتت قح، قؽتتـ هتتؾ اظتتـ أ  اقنسؿتتع اقًتتؾػل اقتت،ي ان تتدث عـتتف  اقشتتق :

 و مخًي أو عؽة؟يقةده     أ

 ٓ طٌعًو.  داخؾي:

 إذًا: كاةع قؾؿ  ظي اقنل أدققً هبو. اقشق :

 ( 00:  00: 38/ 256) اهلدى والنور /  

 ( 00: 28: 21/ 256) اهلدى والنور / 

 ( 00:  53: 21/ 256) اهلدى والنور / 
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 )احلاٍ( عٓد ايضٛف١ٝ

  ؽـ اعقد  ق ـو .  داخؾي:

ي، عـتدهؿ  وقتي يًتؿقفو ادتوا، هت،ا ـؾتام يؼتع اًؿعق  عـ اقصتقؿق اقشق :

 تتـ  ًتتؾؿ عتتوي رزيتتـ، ـتتد يؼتتع قؽتتـ كتتودر ةتتدًا، أ تتو اقصتتقؿقق  ؿؼتتد ةعؾتتقا ذقتتؽ 

ديتتتدفؿ و فـتتتنفؿ وصتتتـعنفؿ، قؽتتتـ وـتتتع  تتتو يشتتتٌف ذقتتتؽ يف ز تتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقًتت ل، رةتتؾ  تتـ اقصتت وبي ا تتؿف  ـظؾتتي، ذات يتتقل ختتاج  تتـ بقنتتف، كًتتنطقع أ  

وا، فتت ل ؾتتري طٌقعتتل، يصتتقح بتتلعىل صتتقاف ويؼتتقا: كتتوؿؼ كؼتتقا أ  أختت،ه ادتت

 ـظؾي، كوؿؼ  ـظؾي عىل ا ويش، فو ًسؾي، كوؿؼ  ـظؾي، كتوؿؼ  ـظؾتي، وهتق 

 ويش يؾنؼل  ع أبق بؽا، يؼقا قف:  وقؽ يو  ـظؾتي؟ ـتوا قتف:  تويل؟ كسؾتا بتػ 

ا  و يدي اقا قا عؾقف اقص ة واقً ل ؿــًك اقدكقو، وك،فا أخا وكعقؿفو، ؿنذ

 رةعـو عوؿًـو، فؾؿي عابقي اعسٌـل.

 عوؿًـو إ قاا وإوٓد واقـًوء..

يعـتتل: خوقطـتتوهؿ، وفتتل  اقكتتء اقتت،ي  صتتؾ  عـتتو  تتـ ) صتتؾ هـتتو اكؼطتتوع 

 صقيت(
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اقاةتتتؾ  ف، راح قًتتت¢ـتتتوا قتتتف أبتتتق بؽتتتا: وأكتتتو فتتت،قؽ، هقتتتو بـتتتو إؼ ر تتتقا ا: 

ـتوا قتف:  تو  ¢قا آخ،ه ادوا، كوؿؼ  ـظؾي، كوؿؼ  ـظؾي،  تو وصتؾ عـتد اقا ت

يتتتو »قتتتؽ يتتتو  ـظؾتتتي؟ ذفتتتا قتتتف  تتتو ذفتتتا ٕيب بؽتتتا، ؿؼتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل: 

 ـظؾتتتتتي! قتتتتتق أكؽتتتتتؿ اتتتتتدو ق  فتتتتتام اؽقكتتتتتق  عـتتتتتدي قصتتتتتوؿ نؽؿ ا  غؽتتتتتي يف 

 .«اقطاـوت، وقؽـ يو  ـظؾي  وعي و وعي

فل  اقا قا عؾقف اقً ل يؼقا: أكتف قتقا  تـ طٌقعتي اإلكًتو  اقت،ي خؾؼتف ا: 

يظؾ يف ؾقٌقبي عـ  قواف، عـ كًوغف، عـ زوةواف، عـ أوٓده، إذا فتو  بؽًا أ  

 ورضًا يف درس أخ، ه،ا اقتدرس مجقتع قٌتف وـؾٌتف، قتقا  تـ ا عؼتقا أ  يظتؾ 

ف،قؽ، وإٓ قػًدت اقدكقو، وهؽ،ا  د اقصقؿقي ادؼقؼقػ اق،يـ ٓ يًتنغؾق  

خيابتتتق    تتتو يدعقكتتتف  تتتـ اقنصتتتقك يف  تتتٌقؾ اققصتتتقا إؼ  طتتتول اقتتتدكقو فتتتوكقا

دكقوهؿت ٕفؿ  ؼقؼي ؾتوغٌػ عتـ أكػًتفؿ بًتٌى هت،ه ادتوا اقغايٌتي اقنتل فوكتً 

انًتتؾط عؾتتقفؿ، أ تتو صتتقؿقي آختتا اق  تتو  هتتمٓء يف ادؼقؼتتي قتتق ةتتوز قـتتو أ  كؼتتقا 

ققتتنفؿ فتتوكقا فصتتقؿقي ذاك اق  تتو ت ٕ  أوقئتتؽ  ؼقؼتتي لوهتتدو  أكػًتتفؿ وقؽتتـ 

وقػتي اقؽتع، ؿقضتؾق  عتـ  تقاء يٌوقغق  يف ه،ا اجلفود اقـػخ ويؼعتق  يف ح

اقًتتتتٌقؾ  تتتتتع ـصتتتتتدهؿ ةفتتتتتود اقتتتتتـػا، أ تتتتو صتتتتتقؿقي آختتتتتا اق  تتتتتو  ؿفتتتتتؿ ينًتتتتترتو  

بوقنصتتقك وـؾتتقهبؿ أطغتتك  تتـ ـؾتتقب اجلٌتتوباة، وهتت،ا  تتو فتتو  بعضتتفؿ يعتترب عتتـ 

 بوقؾغي اقشو قي اقعو قي، يؼقا: 
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  نك  صؾ يل قً أصغَك  

 بطؾً أصغ  و  صؾ يل

يًتعك إققفتو مجتع اقطؾٌتي  ققتف، اتاأس عؾتتقفؿ،  ؾ اقغويتي اقت،ي فتو ص ت ٕكتف َ  

 تتؾى أ تتقا،ؿ، وصتتؾ قؾغويتتي اقنتتل أرداهتتو، وبعتتد ذقتتؽ أـػتتؾ بؾتتف وؿتتنح بتتؾ 

 ةديد قؾنسورة. هؽ،ا يػعؾق .

قق أكؽؿ ادو ق  فام اؽقكق  عـتدي »ؿنذًا: ةوء اقؽع ادؽقؿ بوقعدا ـوا: 

 .«قصوؿ نؽؿ ا  غؽي يف اقطاـوت، وقؽـ يو  ـظؾي  وعي و وعي

ـتقا فؾؿتي  توعي ظ ـ هـو اؼقا اقعو ي:  وعي قؽ و وعي قابؽ، قؽـ اقعو تي ي

قؽ، يعـل اؿعؾ  و اشوء  ـ   ا  ـ  اال، ه،ا  تو لتقز بطٌقعتي ادتوا، قؽتـ 

 وعي قؽ انؿنع بام أبوح ا: قؽ، انؿنتع ب وةنتؽ، بتوقـظا إؼ أهؾتؽ،  ااعواتؽ 

  وقؽ قؽـ ويطي أ  ٓ اضقع  ؼ ربؽ عؾقؽ. كعؿ.

  (  00:  18: 03/ 426اهلدى والنور / )
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 احلضز٠ عٓد ايضٛف١ٝ

 تتوغؾ: اقنقا تتقح اقديـقتتي واقتت،فا بصتتقت عتتوؼ  تتع اقتترتكح اًتتؿك اديتتة. 

 ؿفؾ هوى  ور وت  ؼٌققي  ـ اقؽيعي اإل   قي أل ؾري  ؼٌققي؟

ٌِقِؾ ا ُْتتمْ ﴿ٓ، إذا ك تتـ كظاكتتو إؼ  تتو ـؾـتتوه أكػتتو: اقشتتق : رْيَ َ تت ْع َؾتت
، ﴾ِ ـِػَ َوَين ٌِتت

كػفؿ أ  ه،ه ا امر وت ختوقػ  ٌقؾ ا م ـػ، ٕكف ب   ؽ فؾ عوي دارس 

ًَ قًرية اقا قا  َعؾَقِْف  - قاء ىف ز ـف أو بعد وؿواف  -وأص وبف اقؽاال  لَ َعؾَقِْف َاق

تت  ًَ يعؾتتؿ يؼقـتتو أ  هتتمٓء اقصتت وبي ي يؽقكتتقا يتت،فاو  ا: عتتىل هتت،ه  -لَ اقصتت ة َاق

اهو أصتتتت وب ادؾؼتتتتوت، واقـقبتتتتوت، أكتتتتً بنًتتتتنعؿؾقا فؾؿتتتتي اقطايؼتتتتي اقنتتتتك يتتتت،ف

 كقبوت هـو ؟ 

 ادضقر: اديات 

قؽتتـ فؾؿتتي كقبتتوت اًتتنعؿؾ عـتتدكو ىف  تتقريو وهتتك أكًتتى ،تتؿ، ٕ   اقشتتق :

اقـقبوت مجع كقبي ه،ه،  ؿو ؼصقد أ  ه،ه ادؾؼوت وهت،ه اديتات يؼقـتو ي 

لَ اؽـ ىف عفد اقا قا    ًَ اقػؼفوء  ـفؿ  -وقغ عؾامء ا ًؾؿػ ، وق،قؽ بَعؾَقِْف َاق

  ؾ ه،ا اق،فا اق،ى ٓ يؼٌؾتف كؼتؾ   ع  وةؾبوقنـديد هبمٓء اق،يـ ي،فاو  ا:  -
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أ اكو أ  كع ر كٌقف وكعظؿف وكقـاه ، ؿفق عٌد   ع  وةؾوٓ عؼؾ، أ و اقـؼؾ: ؿابـو 

 ـ عٌوده ا صطػػ إخقور، ُااى  وذا يؽتق   قـتػ اقعٌتد  تع اقتاب ؟ ٓ تؽ 

كتتف  تتقسؾف،  قتتقا بعتتده إةتت ا ٕ تتد ٕكتتف هتتق ختتوقؼ اقؽتتؾ واجلؿقتتع، ؿتتنذا فتتو  أ

إ ا ف،قؽ ؿوقص وبي ي يؽقكقا ياؿعق  أصقاهتؿ بوق،فا، ققا  ؾؼوت هؽ،ا 

 صتتتت قح اٌق تتتتورىوٓ ىف  ًتتتتوةد، وإكتتتتام ىف اقصتتتت ااء ىف اقعتتتتااء قؼتتتتد ةتتتتوء ىف 

 تتتػا  تتتع  ـتتتوا فـتتتو ىف رى ا:  أبتتتك  ق تتتك ٕا تتتعاى تتتـ  تتتديٌ  صتتت قح  ًتتتؾؿو

ؿؽـتتتو إذا عؾقكتتتو ةتتتٌ  فربكتتتو ا:، وإذا هٌطـتتتو واديتتتو  تتتٌ ـو ا: ورؿعـتتتو   ¢اقـٌتتتك 

لَ اصقااـو، ؿؼوا    ًَ  : َعؾَقِْف اقص ة َاق

إربعتتتقا عتتتىل أكػًتتتؽؿ ؿتتتنكؽؿ ٓ اتتتدعق  أصتتتّؿ وٓ ؾوغٌتتتو، إكؽتتتؿ اتتتدعق   تتتؿقعو »

   .«واق،ي ادعقكف أـاب إؼ أ دفؿ  ـ عـؼ را ؾي أ دفؿ ـايٌو،

ٓ  تقا »: يوأبتو  ق تكوـتوا  يلإإقنػتً يؿ  تؾ  ـ فـتقز اجلـتي ؟ـ  ٓ أدقتؽ عتىل فـت   ت أ

 ٓ تتتتقة إ ٓـ  َ ف َعؾَْقتتتتفِ ؿتتتتنذا فتتتتو  اقا تتتتقا   «و:بتتتتو يـفتتتتك أصتتتت وبف أ   َصتتتتؾ قات ا: ُ َوَ تتتت  

 وً ياؿعقا أصقاهتؿ ىف اقص ااء، بعؾي وعقي إ   ـ ادعقكف ققا بلصتؿ وٓ ؾوغٌت

لَ ا يؼتتقا اقا تتقا ؼ اختتا ادتتديٌ،  ُاتتاى  تتوذإ تت   ًَ ،تتمٓء اقـتتوس  َعؾَْقتتِف اقصتت ة َاق

اقتت،يـ ياؿعتتق  اصتتقاهتؿ بتت،فا ا: ىف بقتتقت ا:؟ هـتتو ؿقتتف إختت ا بتتلدبػ إيـتتػ: 

اك  تتـ  تتديٌ  ، اق تتوكك: إدب  تتع  ق تتك أيبآوا: إدب  تتع اقتتاب وـتتد ُعتت

َعؾَْقتِف اقصت ة ر اقعٌد اقعوبد : ىف ا ًسد، إؼ ه،ه ادؼقؼي أو إدب اق وكك أ و
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تت  ًَ بؼققتتف  قتتـام  تتؿع بعتته اقـتتوس ياؿتتع صتتقاف بوقتت،فا ىف ا ًتتسد ـتتوا:  لَ واق

ـوةك ربف ؿ  لفا بعضؽؿ عىل بعه ىف اقؼااءةيو» ـوس فؾؽؿ ي ـوةك ربتف  «أَيو اق  فؾؽؿ ي

 ؿت  لفتا بعضتؽؿ عتىل بعته بتوقؼااءةيعـك إ   تـ ادعقكتف قتقا بلصتؿ وٓ ؾوغتى، 

 ةوء ىف روايي أخاى 

هتت،ه هتتك اقعؾتتي اق وكقتتي ؿقفتتو إيتت،اء قؾسوقًتتػ ىف ا ًتتسد،  «ؿنتتمذوا ا ًتتؾؿػ  »

 تتتق  قى َش يتتت،فاو  ا:، يصتتتؾق  عتتتىل ر تتتقا ا:، يصتتتؾق  رفعنتتتػ :، ؿفتتتمٓء يُ 

عؾتتتقفؿ ؿقتتتمذوفؿ،   تتتؾ هتتت،ه إ وديتتتٌ بُنؽتتتق  ؿؽتتتاة عـتتتد اقٌو تتتٌ بتتتل  هتتتمٓء 

يتتً هـتتو  تتو فتتو  حيصتتؾ ادؼقؼتتي أكتتو  تتو رأ -اقتت،يـ يتت،فاو  ا: هبتت،ه إصتتقات 

ر ضتتو  اتتدخؾ  73عـتتدكو ىف د شتتؼ خوصتتي ىف بعتته اقؾقتتوؼ فؾقؾتتي اقؼتتدر، ققؾتتي 

اصتتؿ  أفترب  ًتسد ىف  تتقريو وهتق ا ًتتسد إ تقى ؿٌتدك اًتتد أذكقتؽ،  نتتك  تو

ذاكؽ بوٕصقات ا ااػعي، هـو  ؾؼي وهـوك  ؾؼي، هـو ـودريي وهـوك رؿوعقتي.. آ

ـ اقؼقؿ اجلوق،قؽ يعسٌـك ـقا  –اق    :قزييأب

لم ممملل لمممالالدمممق ل ل  ددمممق

 

 

 

ليمممملغلال دممممقبل ممممدسلت بممممع 

لرهغل لكممشلاءمموبلهكممشلا مم   

ل

لر مو يفل لاع ممعلح مملل  ممع 

ل لر ممقل اسل ممبونقلي مم لا لمم 

ل

لرمممقله ممبولال مم للإاللال اممع 

ل لكممماا لالبامممق الإغلهشمممبعش

ل

ل و امممماقل بممممقلرال ممممبع 

ل لر سمممبو لالدمممقللنمممالال دمممق

ل

لر ق اللم لتلتمشلممقلانامد  

ل
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 هـو اقشوهد: 

ل تمممقلللع ممم الر مممقلللدامممل

ل

لهاللمدبممممولمممممدبالللبممممد  

ل لهتممممقغلمسممممقجدنقليقلسمممم  

ل

لرتبممولل ممتلماممشلذا لالبتممع 

ل  وـوا اخا: 

تمممممش للةقتتتتتؾ ابنتتتتتداع مممممقلا لج  ل َّ

ل

لمسمم  تش ل  لل ممدلجفمم اليمملمو 

ل

ل

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

ل كل الماشلالباق الرا  ام ال  

ل ـتتتتػ: إوا:  ؿؼتتتتي اقؽنتتتتوب واقًتتتتـي ايػ حيتتتتووا هتتتتمٓء بًتتتتٌى ةفؾفتتتتؿ بشتتتتقئ

ينشتتٌ ق  بتتٌعه  «اعٌتتري  تتو ك»وإختتا:  وفتتو  عؾقتتف  تتؾػـو اقصتتوقح، بقنعابشتتقا 

اقؽنوب ينلوققكف بغتري الويؾتف ويػنتوكف  يف اقـصقص  ـ اقؽنوب واقًـي  وفو 

بغري اػًريه، أ و اقًـي ؿفتك  تو حينستق  بتف إ تو صت قح ٓ يتدا عتىل  تو يت،هٌق  

﴿إِ   رصيح قؽـف ؾري ص قح،ؿؿ    ـ اقؼاآ  حينسق  بؼققف اعوؼ: إققف، وإ و 

ٌَتتتتوِب  َْٕق ُويِل ا ََٔيتتتتوٍتٕ  َْرِض َواْختتتتنِ ِك اقؾ ْقتتتتِؾ َواـق َفتتتتوِر  تتتتَؿَقاِت َوٕا  ً ـَ  يِف َخْؾتتتتِؼ اق تتتتِ،ي *اق 

تتُاوَ  يِف َخْؾتت ـُُعتتقًدا َوَعتتىَل ُةـُتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ  ـِقَوً تتو َو َتتو َ تتو َيتتْ،ُفُاوَ  ا: َ  َْرِض َربـ  ْٕ تتاَمَواِت َوا  ً ِؼ اق

َْ وكََؽ َؿِؼـَتو َعتَ،اَب اـق توِر  ًَ َهَ،ا َبتوطًِ  ُ ٌت ْ،ُفُاوَ  ا: َ يؼققتقا هتو هقتؽ ـتوا ا: و ﴾َخؾَْؼ يَت

ُعقًدا َوَعىَل ُةـُقهِبِؿْ  ـُ قَوً و َو
 .ـِ

، ك تتـ كؼتتقا  تتـ ا تتـفٍ ىف اػًتتري اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  يػنتت اقؼتتاآ  بتتوقؼاآ  

ؿتتتنذا ي يقةتتتد آيتتتي ؿٌودتتتديٌ، ؿتتتنذا ي يقةتتتد  تتتديٌ ؿٌتتتلـقاا اقًتتتؾػ اقصتتتوقح 
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ىَل ﴿وا ػنتتتتتيـ، ؿفـتتتتتو أكتتتتتنؿ بنػنتتتتتوا  قًدا َوَعتتتتت ُعتتتتت ـُ و َو قَوً تتتتت
ـِ ْ،ُفُاوَ  ا: َ  ـَ َيتتتتت ِ،ي تتتتت اق 

ىف  وقتتي وا تتدة،  تتـ هتتق ا ػنتت ،تت،ه اجلؿؾتتي ،تت،ه أيتتي اقؽايؿتتي  ﴾ُةـُتتقهِبِؿْ 

ـ ةايتتتتتاطٌتتتتتي، إذا أختتتتت،كو اػًتتتتتري بؿ تتتتتؾ هتتتتت،ا اقنػًتتتتتري ؟ ٓ أ تتتتتد ـو وهتتتتتق إ تتتتتول  ابتتتتت

ـ ف تتريا ػنتتيـ، واػًتتري  ـ ةايتتاوهتتق اقتت،ى مجتتع اقؽ تتري  تتـ اػًتتري  ابتت ، فؾفتتؿ ابتت

ا ن ـوء لؿعق  عىل أ  ه،ه أيي يؿؽـ اػًتريهو بنػًترييـ ٓ يوقتٌ  أيبدو  

وا،تام،  : اقت،يـ يتت،فاو  ا: ـقو تتو  وقتي فتتقفؿ ـتوغؿػ، وـعتتقدا  وقتتي اقنػًتتري ٕا

: وه،ا اقؼتقا  تقظفا اقؼقا اق وككقفؿ ـوعديـ وةـقبو  وقي فقفؿ  ضسعػ، ف

 تتقاا فؾفتتو  تتش بتتا ىف اقصتت ة، اقػتتاع بقـتتف وبتتػ أختتا، هتت،ا اقؼتتقا يشتتؿؾ إ

  أكً اؼعد واؼقا  ٌ و  ا: وب ؿده  ٌ و  ا: اقعظقؿ، أو  وا،  أ ىف أي

اقؼتققػ ىل اقؼتقا إوا، اضع ةـٌؽ واؼاأ آيي اقؽا ك، هت،ا هتق اػًتري أيتي عت

ختتتري: اقتتت،يـ يتتت،فاو  ا: ـقو تتتو ىف صتتت هتؿ  تتتػ اإل تتتنطوعي، وـعتتتقدا  اق تتتوكك وٕا

 تتػ اقعستت  عتتـ اقؼقتتول، وعتتىل ةـتتقهبؿ  تتػ اقعستت  عتتـ اقؼقتتول واقؼعتتقد، وهتت،ا 

ًْ »ةتتوء رصحيتتو ىف صتت قح اقٌ تتورى  تتوَا: َفوَكتت ـَ  َرِاَ ا: ُ َعـْتتُف 
ـِ ُ َصتتْػٍ ـ ِعْؿتتَااَ  ْبتت عتت

ِتل  يِب   ٌ ًُ اـق تلَْق ًَ ت ةِ، َؿَؼتوَا  ¢ َبَقاِ ترُي َؿ ـْ اقص  تنَطِْع َؿَؼوِعتًدا، َؿتنِْ  َيْ  :َعت ًْ توغاًِم، َؿتنِْ  َيْ َا ـَ َصتؾى 

نَطِْع ؿََعىَل َةـٍْى  ًْ أو اػًري أيي بوقؼقا اق وكك، ه،ا ادديٌ يميد اقؼقا اق وكك  «َا

، ٕ  اقؼقتتول رفتتـ  تتـ أرفتتو  يتت،فاو  ا: ـتتوغؿػ ىف اقصتت ة أيىف اقصتت ة،  أي

ـُقُ قاْ اقص ة فام ـوا اعوؼ:  ـَوكِنَِػ﴾ ﴿َو ، ٓ وا:  و اًنطقع إٓ ـوعدا ؿؼوعدا، :ِِّ 

 ؿن  ي اًنطقع إٓ عىل ةـى ؿعىل ةـى.
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يتتتؿ كؼتتتقا اػًتتتريفؿ هتتت،ا أوا  تتتـ يـؼضتتتف هتتتق أكتتتنؿ، ٕفتتتؿ هتتتؿ لؿعتتتق  بتتتػ 

،قؽ كؼتقا عؾتقؽؿ بؼتك ىف أيـتوء اقؼقول واقؼعتقد، قؽتـ اجلـتقب ٓ يضتعقفو، وقت

و تتكء اقتت،فا يؿقتتؾ بعضتتؽؿ عتتىل بعتته  نتتك يصتتريوا  ضتت ؽي عـتتد اقـتتوس، 

تتتُاوَ  يِف َخْؾتتتِؼ ﴿أختتتا وأهتتتؿ، أيتتتي ،تتتو انؿتتتي انؿتتتي   َوَعتتتىَلَ ُةـُتتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ 

َْرضِ  تتاَمَواِت َوٕا  ً ً   ﴾اق عؿتتاهؿ  تتو بقنػؽتتاوا، اػؽتتريهؿ ؿؼتتط  ـصتتى عتتىل ذفتتاهؿ، وققتت

ـ أو،تو ه،ا اق،فا  ٔيتي  ت ـ اقعؿتؾ بو ٍ اقا قا فام ذفاكو، ؿفؿ يعـك أعاوتقا عت فو  عىل ف

ـ كو فتتو َْرضِ ﴿ إؼ أخاهتتوٕ    تت تتاَمَواِت َوٕا  ً تتُاوَ  يِف َخْؾتتِؼ اق ، ﴾َوَعتتىَلَ ُةـُتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ 

ـٌك  تامء وـتاأ     ¢ق،قؽ ةوء ىف ص قح  ًؾؿ أ  اق ـ اقؾقؾ رؿع رأ تف إؼ اًق ـول   فو  إذا 

ي هت، ـت ـ اًق ٔيتي هت،ا  تت ََٔيتتوٍت ﴿ه ا َْرِض َواْختتنِ ِك اقؾ ْقتِؾ َواـق َفتوِر  تَؿَقاِت َوٕا  ً إِ   يِف َخْؾتِؼ اق

ٌَتتتتوِب  َْٕق تتتتُاوَ  يِف َخْؾتتتتِؼ ُٕويِل ا ـُُعتتتتقًدا َوَعتتتتىَل ُةـُتتتتقهِبِْؿ َوَينََػؽ  ـِقَوً تتتتو َو ـَ َيتتتتْ،ُفُاوَ  ا: َ  تتتتِ،ي * اق 

َْرِض َرب   ْٕ اَمَواِت َوا  ً ـَو َعَ،اَب اـق وِر اق ًَ َهَ،ا َبوطًِ  ُ ٌَْ وكََؽ َؿِؼ   .﴾ـَو َ و َخؾَْؼ

 * ؿفق  ٌندع فام  ؿعً 

تمممممش للةقتتتتتؾ ابنتتتتتداع مممممقلا لج  ل َّ

ل

لمسمم  تش ل  لل ممدلجفمم اليمملمو 

ل

ل

له لال ممموقغل مممقاللبمممالإ ممم 

ل

ل كل الماشلالباق الرا  ام ال  

ـي ؿتتتتام  عـتتتتك طوقى:اقشتتتتق  عٌتتتتد اقؼتتتتودر اجلق كتتتتك  نؿًتتتتؽ بوقؽنتتتتوب واقًتتتتل

اقصقؿقي قاةؾ  نؿًؽ بوقؽنوب واقًـي،  وهك اقصقؿقي ؟ وأوقػ هؾ  ؽـ 

 أ  يؽق   ؾػك صقىف ؟ 
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عتتىل  ًتتتى بؼتتك اػًتتري اقصتتتقؿقي،  تتو  تتودا صتتتقؿقي آختتا اق  تتتو   اقشتتق :

بقؼققتتقا يتتو اختتك  تتق بنـؽتتاوا عؾقـتتو؟ اقصتتقؿقي  -بتتا هتتؿ ؾتتري صتتودـػ  -بقؼققتتقا 

 ل، وهك اقًؾقك اقت،ى ةتوء بتف اإل ت ل، ك تـ هك إخ ع اقنك ةوء هبو اإل 

كؼقا: إذا ؿناؿ اقصقؿقي هب،ا ا عـك ؿؿعـك ذقؽ أكؽؿ عتىل اقؽنتوب واقًتـي، 

قؽـ اكنؿ ٓ اؼػق  عـد اقؽنوب واقًـي، بتؾ ا يتدو  عتىل ذقتؽ أ تقوء  تقاء  تـ 

أو اإلك تتتااك ىف اقًتتتؾقك ىف اقتتت،فا –فتتتام ذفااكػتتتو  - قتتتٌ ا ٌوقغتتتي ىف اق هتتتد

 ذقؽ، واقرتهى واإلعااض عـ كعؿ اقدكقو واقنؿنع هبو.      وك ق

 اقطوقى: يعـك بقفنؿقا بوقٌوطـ  قيي. 

 عؾش، إذا فو  ىف  دود اقؽع ؿتـ ـ كا تى هبت،ه اقصتقؿقي، قؽتـ  اقشق :

اقصتتتتقؿقي قتتتتقا ،تتتتو دٓقتتتتي بتتتتددة اقـطتتتتوع ب قتتتتٌ أفتتتتو ااؿتتتتع اخلتتتت ك، وعتتتتىل 

ل قػظتتتو عتتتىل إـتتتؾ، فتتتؾ اقعؽتتتا،  ك تتتـ كؼتتتقا فؾؿتتتي صتتتقؿقي دخقؾتتتي ىف اإل تتت 

 ـفؿ يعطك ،،ا اقؾػظ  عـك، وٓ  دهؿ ينػؼق  عىل  عـك وا د  نتك كؼتقا 

 ه،ا ا عـك يطوبؼ اقؽنوب واقًـي.

قؽتتتتـ ٓ  ،إذ  إذا فتتتتو  هتتتت،ا  ا عـتتتتك هتتتتق ا ؼصتتتتقد بوقصتتتتقؿقي ؿتتتتله  و تتتتف 

ؿقتتف عـتتدك  تت   فنتتوب  ؼتتوغؼ عتتـ اقصتتقؿقي  ،يقةتتد هتت،ا بتتػ أيتتدى اقؼتتقل إط ـتتو

 ؼتتوغؼ عتتـ اقصتتقؿقي بقسقتتى أ تتقوء يؼوؿتتوت وخااؿتتوت  ـفتتو أ   ،بؾتتدكو هتت،ا ٓبتتـ

هتت،ا  تتديٌ  ،اقصتت وبي فتتوكقا إذا ذفتتاوا ا:  تتوققا ىف ذفتتاهؿ فتتام كقتتؾ إ تتسور
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فتؾ  تـ رواه إكتام هتق صتقىف  ، وقتف اصتؾ ىف فنتى اقًتـي إط ـتو ،صقىف وفػتوك

فوككأبتتق كعتت تتع فقكتتف  تتـ أهتتؾ ادتتديٌ يعـتتك يتتاوى ادتتديٌ وهتتق  ،أيضتتو صتٌت  قؿ ٕا

وققوء»ىف فنوب   . د ه،ا إيا ىف اقؽنوب بًـد ٓ اؼقل بف  سي « ؾقي ٕا

ؿف،ا يلاك هب،ا إيا ىف فنوبف عىل ـوعدة ٓ إ   قي اقغويي اربر اقق قؾي، هق 

يايد أ  يدعؿ  وهق ؿقف وقق أ  ينعؾتؼ ب قتقط اقعـؽٌتقت أو ب قتقط اقؼؿتا، ؿفتق 

ف عتىل اقًتـي، اُتاى  تـ يلخت، بوٕ وديتٌ اقنتك أقػ ه،ا اقؽنوب قق ًٌ قؾـوس أكت

ٓ اصتتح إط ـتتو وقتتق عتتىل ـتتقا ٓيؽتتق   تتـ أهتتؾ اقًتتـي  تتقاء ـتتوا اكتتو صتتقىف أو 

 ـوا أكو ـػك أو ـوا أكو  ـٌىل.

وإكام اقعربة بو ًؿقوت، و ودال أ   –اقعربة ققا بوٕ امء هـو بؼك ادؼقؼي 

و يايٌتتتتؽ إؼ  تتتتو ٓ دع  تتتت»قػظتتتتي اقنصتتتتقك صتتتتورت اػنتتتت بعتتتتدة اػو تتتتري ؿ قـئتتتت، 

أكتتً أَيتتو ا ـنؿتتك إؼ اقنصتتقك بتتو عـك اقًتتوي،  وقتت،ى حيؿؾتتؽ عتتىل  «يايٌتتؽ

قك؟ وأكتً اعتاك أ  صتهت،ا ا عـتك اقًتوي اقت،ى ةتوء بتف اقؽتع  بوقن لأ  اًؿ

دع  تو »ه،ا اإل ؿ قف  عوكك ؾري ا عوكك اقنك ادكد   ق،و ؟ ؿلـؾ  و يؼتوا هـتو  

قاـتتتع أ  اقتتت،يـ يعاؿتتتق  عـتتتد اقـتتتوس بتتتلفؿ  تتتـ قؽتتتـ اق «يايٌتتؽ إؼ  تتتو ٓ يايٌتتتؽ

  ىف  تتدى كًتتؽفؿ بوقنصتتقك وكقعقتتي هتت،ا وصتتقؿقػ بتت   تتؽ أفتتؿ ٓ يًتتنقاق

اقنصتتقك، هتتؾ هتتق  ـ تتاك ىف اقعؼقتتدة ؟ أل  ـ تتاك ىف اقًتتؾقك ؟ أل  ـ تتاك 
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 تتداه ؟ هتتؾ هتتق ف تتري أل ىف اقغؾتتق ىف اق هتتد ؟ وعتتدل اإلك تتااك ىف اقًتتؾقك  تتق 

 ـؾقؾ أ قوء.

 دى أؿفؿ  ق هك  هو ااـٌي وا ؼو وت اؼ بق ؽقا ؿقفو.اقطوقى: ب

بدو يؼاأفنى ادورث ا  و تٌك أو فنتى  ،يص قح، قؽـ أخك اق اقشق :

اقغ اؼ بدو يؽق  ؿؼقف  نك  و ا ا بف اقؼدل ، هؾ ـاأت ـصتي اإل تول أ:تد  تع 

 ادورث ا  و ٌك ؟

 اقطوقى: كعؿ. 

ادتورث أل اإل تول إ تول اقًتـي  طقى،  ُااى  ـ اعؾؿ بوقؽنوب واقًتـي اقشق :

؟ إ تتتتتول اقًتتتتتـي  تتتتتؿع درس وعتتتتتظ ادتتتتتورث ا  و تتتتتٌك وهتتتتتق حٌتتتتتكء بتتتتتوقنعٌري 

فتتتو  قإل تتتول  -يعـتتتك  ؽتتتو  اقوتتتع ؿقتتتف اق قتتتوب وقتتتف  تتتنورة  –بتتتوقققك  -اقًتتتقرى 

أ:د اؾؿق، بؾغف أكتف حييت جمتوقا ا  و تٌك ووعظتف ؿؼتوا قتف: أخربكتك بقتقل 

لخربه و طف ىف  ؽتو  ٓ يشتعا بتف ا تد،  قعود جمكء ادورث أريد أ  ا ؿع، ؿ

وادتتورث بتتدأ ىف اقتتقعظ واإلر تتود، و تتـ  تتدة وعظتتي واتتليريه ىف اقؼؾتتقب اتتليا 

اإل ول أ:د وبعد  و اكلتك اجلامعتي ختاج هتق وـتوا قتف: اكتو  تو  تؿعً ف  تو 

 ٓ  ؾا  عفؿ  ق اقًٌى؟أيميا ىف اقؼؾقب فف،ا اقؽ ل و ع ذقؽ أكص ؽ 

 قؽ ل. اقطوقى: اؽؾؿ ىف عؾؿ ا
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 و أعنؼد ادورث صقىف وققا  ـ عؾامء اقؽ ل، ا فتؿ  تقاء فتو   اقشق :

هتت،ا أو هتت،ا هتتؾ أكتتً ىف  تتؽ أ  ادتتورث ا  و تتٌك فتتو  واعظتتو وفتتو  يتتميا ؟ 

ؿًتتقاء اؽؾتتؿ ىف عؾتتؿ اقؽتت ل أو اقنصتتقك،  ا فتتؿ أكتتف هتت،ا ؿقتتف   قتتؼ بتتؾ   اقتتؼ، 

اقعؾتتتتؿ اقصتتتت قح بتتتتدو يؼتتتتاأ قؾ تتتتورث ا  و تتتتٌك بتتتتدو يؽتتتتق   تتتتنؿؽـ ىف  يلوؿتتتت

 ا ًنؼك  ـ اقؽنوب واقًـي. 

* أكو أ ديؽ عـ كػًك ـصنك طقيؾي قؽـ كؼدل اخل صي، أكو أوا  و بدأت 

اقعؾتتؿ بؽنتتوب اقغتت اؼ إ قتتوء عؾتتقل اقتتديـ، قؽتتـ قتتقا  تتـ أةتتؾ فنوبتتف، وإكتتام  تتـ 

تتكأةتتؾ إ وديتتٌ اقنتتك أوردهتتو هتتق ىف فنوبتتف وةتتوء  ـ اقعاـا ـ اقتتدي  تتـ  ادتتوؿظ زيتت

و ق  ص ق فو  ـ وعقػفو، ؿلكو  و عؾؿتً وفتو  عؿتاى يؿؽتـ بعده وخاةفو 

 تتني عؽتت  تتٌعي عؽتت  تتـي،  تتو عؾؿتتً أ  ؿقتتف فنتتوب بق تتاج أ وديتتٌ اإل قتتوء 

ك قتتتً اقًتتتقع   تتتؾ ا سـتتتق  أ تتتلا ويتتتـ هتتتو اقؽنتتتوب  نتتتك وةداتتتف، وأكتتتو  تتتـك 

صتتغري وواقتتدى  عقتتؾ وؿؼتتري  تتوىف عـتتدكو طوـتتي كشتترتى هتت،ا اقؽنتتوب ؿو تتنلةااف 

 –أى فنتتتتوب اقن تتتتايٍ  تتتتش اإل قتتتتوء  –فتتتتؿ بتتتتدأت أكًتتتت  اقؽنتتتتوب بتتتتوٕةاة، ا 

بطايؼي  وقـو ؿقفو إ ، قؽـ  ق بقصري  عك، لقى  ديٌ      ق ع ـي ه،ا 

ادتتديٌ و تتق اقٌ تتٌ ؿقتتف ؟ واطؾتتع ؿتتقع بؼتتك، ادتتديٌ  تتً وفتت ل اقغتت اؼ 

 ؿقع، اشقؿـك ر ً  ع اقغ اؼ وـاأت ص قػي ص قػنػ.
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ب  تـ فنٌتف، فنتوب اقايتوء، فنتوب اقعستى إؼ     عسوغتى اقؼؾتى ؿصتؾ فنتو

هتتت،ه، قؽتتتتـ ؾتتتتريى ايتتتر بتتتتف  تتتتق  أختتتاه، ادؼقؼتتتتي أكتتتو أكنػعتتتتً  ـتتتتف  تتتـ اقـو قتتتتي

؟ ٕكف صور يؼقا     بام يؼتقا هتق  ت   بتام يؼتقا هتق ىف أوا فنتوب ىف اقًٌى

ٓ يطقؼتق »يؼتقا ؿقتف  «اقعؼوغتد»فنتوب  ؿف افنوبف اإل قوء  فقتػ   «: اؽؾقتػ اقعٌتود بتام 

ـو يؼقا و ًوً إِٓ  ُوْ َعَفو﴿رب  .﴾َٓ ُيَؽؾىُػ ا:ُّ كَْػ

 اقطوقى: يؼقا قؽـف ي يػعؾ.

هتتو اقق تتي بنؽػقـتتك  ـتتؽ، هتتوى بقؽػقـتتك  ـتتؽ،  عـوهتتو أكتتً  نتتليا،  اقشتتق :

قعتىل  ﴾َٓ ُيَؽؾىُػ ا:ُّ كَْػًتوً إِٓ  ُوْ تَعَفو﴿فقػ فؾػ وهق يؼقا ٓ يؽؾػ فقػ أـقا 

  أكو  و ؿفؿً عؾقؽ ؟

 اقطوقى: كعؿ: ٓ كوؿقي قؾسـا يعـك ٓ يؽؾػ أبدا. 

هؿ يؼققتق  : اعت،يى  -قعؾؽ ـاأت ه،ا  -ا  ـ هقؽ  ؿقف أ قوء أف اقشق :

وربـتتتتتتتو فقتتتتتتتػ هتتتتتتت،ا ؟   -وأظـتتتتتتتؽ ـتتتتتتتاأت هتتتتتتت،ا -اقطتتتتتتتوغع وإيوبتتتتتتتي اقعتتتتتتتو  

ؾِِؿَػ َفو ُْْسِاِ َػ،  و َقُؽْؿ َفقَْػ َ ُْؽُؿق َ ﴿:يؼقا ًْ اع،يى اقطتوغع،  ،﴾أَؿَـَْسَعُؾ اْ ُ

إذا و ـو ه،ا اقؽت ل يعـتك: لتقز عتىل ا: أ  يلخت، بؿتد يتقل اقؼقو تي حيطتف 

ىف ا تتػؾ  تتوؿؾػ، ويلختت، إبؾتتقا اقتتتاةقؿ ويضتتعف ىف ا ؼتتول ا  ؿتتقد، لتتتقز 

 عىل ا: ه،ا، لقز عىل ا:،  ه،ا  ـ ف ل عؾؿ اقؽ ل.
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 اقطوقى: إ وعاة.

 ة.كعؿ آ وعاة با خؾقفو  ًنقر اقشق :

قق  ؿ ً  قدكو اقشق  بوقـًٌي قؾصقؿقي، اؼ بػفؿف أكف ٓ صقؿقي   داخؾي:

ىف اإل تتتتت ل وطٌعتتتتتو ؿقتتتتتف ـتتتتتقا عتتتتتـ اقاهٌـتتتتتي ىف ا ًتتتتتق قي ، بتتتتتدى أ تتتتتلا  تتتتتدى 

 ؽؿؽؿ عىل اققهوبقي اقنك  ال اقصقؿقي وإوققوء وا  ارات وهو اقشغ ت 

 اقص ق ي. هوى، والخ، بوقًـي فام كؼاأ عـفو، هؾ هك أـاب  كء قؾًـي

 با بػفؿ  ـؽ فؾؿي ـٌؾ  و أةووبؽ أكف إوققوء بقـؽاوا إوققوء. اقشق :

  ش يـؽاوا، هؿ ٓ يعنؼدو  يعـك.   داخؾي:

ٓ يم ـتتتتتق  ب يتتتتتورة إوققتتتتتوء يعـتتتتتك   تتتتتؾ ىف  لتتتتت اقًتتتتتقد اقٌتتتتتدوى   داخؾتتتتتي:

واقًقدة زيـى وادًػ يعـك زيتورات قؾنتربك  تو بقم ـتقا ؿقفو،بق ا قهتو  نتك، 

يؿشتتتقا عتتىل اقًتتتـي واقشتتتغ ت اقاغقًتتقي ىف اإل تتت ل، طٌعتتو اقصتتتقؿقي  تتتو  وقؽتتـ

 يعرتؿقا هبو 

ب   ؽ ـٌؾ  و بـنؽؾؿ بايد أ  اقػً كظاك وكظا اإلخقا ، ؿقف كوس  اقشق :  

بقؼققتتقا عتتـ أكػًتتفؿ صتتقؿقق ، قؽتتـ ٓ يقةتتد كتتوس يؼققتتق  عتتىل أكػًتتفؿ ك تتـ 

اقـتتتتوس بؾؼتتتتى هتتتتؿ ٓ  وهتتتتوبقق ، و قـئتتتت، ٓ يـٌغتتتتك قـتتتتو ك تتتتـ أ  كؾؿتتتت  كتتتتوس  تتتتـ

ينٌـقكف، إذا ـؾً قؾشتقعك أكتً  تقعك، يؼتقا قتؽ بؽتؾ ؿ تا، إذا ـؾتً قؾشتققعك 
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أكً  ققعك  و بقـؽا، إذا ـؾً قؾصقىف أكً صقىف بقؼقا قؽ كعؿ أكو صقىف، 

قؽـ ٓ يقةد عىل وةي إرض  ـ يؼقا أكو وهوبك، ه،ه  ؼقؼي الرخيقي لى 

ـ  تتماقؽ بعتتد هتت،ا اقنـٌقتتي، اقـتتوس أ  كؽتتق   ـفتتو عتتىل بقـتتي، بعتتد ذقتتؽ أةقتتى عتت

اؼ بقؼقققا عـفؿ  ـ ٓ يعاؿتق   ؼقؼتي أوقئتؽ اقـتوس اؼ يؼققتقا عتـفؿ وهوبقتي، 

 همٓء يؼققق  عـفؿ  و ٓ يعنؼدو  .

*  تتتت   أكتتتتً آكػتتتتو كؼؾتتتتً بتتتتلفؿ يـؽتتتتاو  زيتتتتورة إوققتتتتوء،  تتتتو يـؽتتتتاو  زيتتتتورة 

و يؼتتتع  تتتـ بعتتته إوققتتتوء،  تتتو يـؽتتتاو  زيتتتورة ا تتتم ـػ فوؿتتتي، قؽتتتـ يـؽتتتاو   تتت

ربام اؽق  أكً  -وٓ  ماخ،ة -اجلفؾي عـد ه،ه اقؼٌقر، وادؼقؼي أ  ه،ا خطل 

كوـتتؾ، وكوـتتؾ اقؽػتتا قتتقا بؽتتوؿا، وكوـتتؾ اخلطتتل قتتقا بؿ طتتكء،قؽـ هتت،ا اخلطتتل 

أ  هتتودوا اؼ بقؼققتتقا اقـتتوس  -ـاأكوهتتو ىف عديتتد  تتـ اقا تتوغؾ  - ًتتطقر يعـتتك 

ؽتتتؿ مجقعتتتو اعاؿتتتق  أ  هتتتمٓء اقـتتتوس عتتتـفؿ وهوبقتتتي بقـؽتتتاوا زيتتتورة اقؼٌتتتقر، قعؾ

اق،يـ ٓ يؼققق  عـ أكػًفؿ ك ـ وهوبقق ، إكام اقـوس هؿ اق،يـ يؼققق  عـفؿ 

ـ عٌتد نتػ  تـي ٕفتؿ هتؿ ااٌتوع قوهوبقي، هؿ ،ؿ اورخيفؿ  ـ أف تا  تـ   بؿتد ابت

 .اققهوب

ـ عٌتتتتد اققهتتتتوب* هتتتت،ا اقتتتت،ى يؼققتتتتف  ومجوعنتتتتف إؼ اققتتتتقل  عتتتتاوؿػ  بؿتتتتد بتتتت

ستتديػ أو» تتعقديػ اـق هتتمٓء وةتتدوا بعتتد ابتتـ اقؿقتتي بـ تتق ـتتقا اؼايٌتتًو أربعامغتتي  «اًق
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 ـي مخًامغي  ـي، ؿوبـ اقؿقي يؼقا بؼق،ؿ و بو عـك إدع هؿ يؼققق  بؼتقا 

ـ اقؿقي، ـ اقؿقيؿفؾ  اب  وهوبك وهق وةد ـٌؾ بن ت أربع ـاو  ؟ طٌعًو ٓ. اب

عىل ا وس  أخا: هق  م ا  ،هى عـدهؿ، قؽـ اعوققؿف  شقً دد إ 

أفو هك اقًـي اقص ق ي اعنؼدوا هقؽ، قؽـ اقنًؿقي  ش واردة وهك ؿع  فام 

 اػضؾً  لخقذ عـ ابـ اقؿقي.

ك تتتـ  أعنؼتتتد أ  اققهوبقتتتي خينؾػتتتق  عتتتـ  تتتوغا ا ًتتتؾؿػ ىف  تتتكء، اقشتتتق :

بـًتتتويا اقـتتتوس ىف اإل تتتؿ، قؽــتتتو ٓ كعنؼتتتد هتتت،ه اقؽؾؿتتتي، ٕ  ىف ادؼقؼتتتي يؼتتتقا 

 ـوغؾفؿ:

لتمق لكمقغ بقملإغ لم م ةِّ
لهمحمد  ليمع

 

 

 

لاء مو ل  مقيم  يملندم   ملنمق لرةَّ

 
 ه،ا عىل  ق ا   و روى عـ اإل ول اقشوؿعك  ػ ـوا:  

 إ  فتتتتتتو  رؿضتتتتتتتوً  تتتتتتى آا بؿتتتتتتتد

 

 

 

ل لت ممادلالمما الغلهفل ا  مم 

 ؿؼوا:   ـف اـنٌاؿفق   

بقمل لم م ةِّ
لهمحمد  لتمقيمع لكمقغ لإغ

 

 

 

لاء مو ل  مق يملندم   ملنمق ليم رةَّ

 
اجلامعي اقـسديـ هودوا هوؼ بقؼقققا عـف وهتوبك يؾنؼتق   تع ا ًتؾؿػ ىف 

 وقؽقتي  أصقا اقنؿ،هى، فام أكف ؾوقى ا ًؾؿػ اقققل إ و  ـػقتي أو  توؿعقي أو

أو  ـوبؾي، اقـسديـ هودوا  ـوبؾي، اااهؿ فًوغا ا ًؾؿػ كو و ىف اقنؿ،هى، 
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ةتتتدا وهتتتك ؿفؿتتتف قؾنق قتتتد ؿفتتتام كو قتتتي هو تتتي  خينؾػتتتق  عتتتـ  تتتوغا ا ًتتتؾؿػ ىف

ص ق و، ؿفؿفؿ قؽؾؿي ٓ إقف إٓ ا: ؿفام  ـسك قؼوغؾف  ـ اخلؾقد ىف اقـور يقل 

تتَك بِتتِف ﴿ا:، ٕكتتف ـتتد ةتتوء ىف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ فتتام كعؾتتؿ مجقعتتو   ٓ َيْغِػتتُا أَْ  ُيْؽَ إِ   ا: َ 

ـْ َيَشوُء..  َ
ا ًؾؿػ ٓ يعاؿق  أكقاع اقؽك اقنك اقققل أف ا  ﴾َوَيْغِػُا َ و ُدوَ  َذقَِؽ  ِ

ختتتتؾ بعؼقتتتدة ٓ إقتتتف إٓ ا: ب تتت ك اقـستتتديػ ؿؼتتتد در تتتقا هتتت،ه اقعؼقتتتدة درا تتتي 

دـقؼي ةدا، إطػوا اقصغور  ـفؿ يعـك يعاؿتق  هت،ه اقعؼقتدة أ ًتـ  تو بقعاؿفتو 

 اقؽرباء  ـو.

ؿفتتتتؿ ادؼقؼتتتتي ىف  ًتتتتلقي اقعؼقتتتتدة ـتتتتدوة قؾـتتتتوس مجقعتتتتو، قؽتتتتـ  تتتتـ اقـو قتتتتي 

هٌقتتتتي هتتتتؿ  تتتت،هٌقق ، ك تتتتـ كؾنؼتتتتك  عفتتتتؿ ىف اقنق قتتتتد وك نؾتتتتػ عتتتتـفؿ ىف ا ،

اقنؿتتتتت،هى، ؿتتتتتـ ـ ٓ كتتتتتاى أكتتتتتف لتتتتتقز قؾؿًتتتتتؾؿ أ  ينتتتتتديـ وأ  ينؼتتتتتاب اؼ ا: 

 بوقنؿًؽ بؿ،هى إ ول  ـ أغؿي ا ًؾؿػ قًٌٌػ ايـػ: 

وا: ؿلكتو ٓ أـتقا ٓ  –وأكتو ٓ أـتقا اقنؼؾقتد ؿتلرةق اإلكنٌتوه –أ  ه،ا اقنديـ  ٕا

وأفتار –نؼؾقد، بؾ أرى اقنؼؾقد أ قوكو رضورة قؽٌور اقعؾامء، قؽـتك أـتقا أرى اق

: أ  يـشتتل اإلكًتتو   تتو يعتتاك  تتـ ديـتتف إٓ أيٓ كتتاى اقنتتديـ بوقنؼؾقتتد،  - تتو أـتتقا 

 ،هٌتتتف، و ،هٌتتتف  تتتق  تتت،هى أبتتتقه ؟ ٓ ؿتتتاع إ  فتتتو   تتتـقو أو  تتتقعقو أو زيتتتديو أو 

كتتتااه ٕ  ا: ٓل ا ؽتتتفػ عتتتىل ـتتتديوكقو أو.. أو.. اقتتت ، هتتت،ا اقنتتتديـ بوقنؼؾقتتتد ٓ 

 اؼؾقد أبوغفؿ. 
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تتورك واعتتوؼ* قؽــتتو كقةتتى عتتىل فتتؾ  ًتتؾؿ  تتو أوةٌتتف ا:  إ  فتتو  عتتوي أ   ٌا

يلخ، بوقؽنوب واقًتـي، وإ  فتو  ؾتري عتوي أ  يًتنػقد  تـ اقعؾتامء مجقعتو وقتقا 

 تتتـ عتتتوي وا تتتد، أكتتتو  ـػتتتك،  نتتتك قعؾتتتف  تتتـ ا عتتتاوك قتتتديؽؿ أكتتتف هتتت،ا اجلتتتتق 

عقشف،  نك اخلوصي  ـ ا شوي  يلاك اقعو تي ققًتلا أ تد ا شتوي   ب يلإ ش...

ؿقًلقف أكً  ق  ،هٌؽ ؟ يؼقا قتف  ـػتك، يػنقتف عتىل ا ت،هى ادـػتك  توؿعك 

بقػنقتتف عتتىل ا تت،هى اقشتتوؿعك، هتت،ا إ  فتتو  دارس ا تت،اهى،وإٓ بقػنقتتف عتتىل 

ا ا: وبتام  ،هٌف، ٓكف  و بقعاك ا ت،اهى،  بقتـام واةتى اقعتوي أ  يػنقتف بتام ـتو

وا ،ـوا ر قا ا:، وهـو ؿقف ب قث طقيؾي  إغؿي  ـ ويـ أخ،وا ؟ صت قح أخت

  . ـ فنوب ا: و ـ  ديٌ ر قا ا:

وقؽتتـ هتتؾ فتتؾ إ تتول وفتتؾ  تتو أختت،ه هتت،ا اإل تتول  تتـ اقؽنتتوب واقًتتـي صتتقاب؟ 

 إذ  اعددت اقصقابوت واـوـضً إ ؽول اقؽعقي.

ٓ ٓ ؟ اه ويد أ اأة اكنؼه ووقؤ قل: وا د  اوقعؾ ا  وا ا عاوك اقق

 ىف ا ًلقي ـقٓ :

 اكنؼه إ  فو  بشفقة، -7 

 و و اكنؼه إذا فو  بغري  فقة، -7

 أ و  ًلقي خاوج اقدل ؿقفو ي ث أـقاا: 
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يـتتنؼه  طؾؼتتو  تتقاء فتتو  ـؾتتق  أو ف تتريا وهتت،ا  تت،هى ادـػقتتي،  تت،هى  -7

 اقشوؿعك 

  ٓ يـؼه  طؾؼو  قاء فو  ـؾق  أو ف ريا،-7

  ،هى ادـوبؾي إ  فو  ف ريا كؼه وإ  فو  ـؾق  ي يـؼه -7

* هتت،ه أـتتقاا أغؿتتي بتت   تتؽ ـوققهتتو بنةنفتتود وهتتؿ  تتلةقريـ عتتىل فتتؾ  تتوا،  

 ـ اقًامء؟  ه،ا  ي ا نـوـضي  ؽـ أ  اؽق  و قوً قؽـ هؾ ه،ه إـقاا اق  ي

تورك اعتوؼ و وصتػ بتف فنوبتف  ع  وةؾ ًن قؾ ٕ  ا:  ـْ َوَقتْق َفت﴿: ٌا ِعـْتِد َؾترْيِ  وَ  ِ ت

ؿقةتتقداإلخن ك اقؽ تتري ىف ا ًتتلقي دققتتؾ أ  هتت،ا  ﴾ا: ِ َقَقَةتتُدوا ؿِقتتِف اْخنِ ًؿتتو َف ِتترًيا 

إذ   تـ أيتـ هت،ا اإلختن ك ؟  تـ آغؿتي ؿؿتـ  عت و ةتؾاإلخن ك قتقا   تـ ا: 

 اصوب  ـفؿ قف أةاا  و ـ أخطل قف أةا وا د.

ٔ  بقستتقز يؽتتق  ايـ بنؼؾقتتد  تت،هى، * قتت،قؽ ك تتـ  تتوكاى أ  آكًتتو  ينتتد

عتتتتوش عؾقتتتتف، ؿسامعتتتتي  يلأصتتتتح  تتتتـ ا تتتت،هى أا تتتت،هى اق تتتتوكك ىف  ًتتتتلقي  تتتتو 

اقـسديـ همٓء اق،يـ يؼتوا عتـفؿ وهتوبػ هتؿ ىف اقعؼقتدة ٓ يمخت، عؾتقفؿ  تكء 

أبدا، قؽـ  ـ  قٌ اقنؿ،هى هؿ فًوغا ا ًتؾؿػ، إٓ طٌعتو أؿتااد فتام ىف فتؾ 

  اقؽتيعي عتىل وتقء اقؽنتوب واقًتـي، ويػنتق  ا ،اهى، عؾامء ؿ تقا يدر تق

بتتام يعؾؿتتق   تتـ اقؽنتتوب واقًتتـي، ؿفتتمٓء ـؾتتي هـتتو وهـتتوك وىف فتتؾ اقتتٌ د، قؽتتـ 

 اقشعى اقـسدى  ـٌىل، واقشعى اقرتفك -بؿعـك أصح قغي  -فل ي أو فشعى 
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 تت     ـػتتك واقشتتعى ا غابتتك  تتوقؽك واقشتتعى اقًتتقرى وإردكتتك وا لتتى 

قـستتتديػ ينؼتتتقا عؾتتتقفؿ ف تتتريا بًتتتٌى أ  عؼقتتتدهتؿ ىف  ـػتتتك و تتتوؿعك،  قؽتتتـ ا

اققاـتتع عتتىل اقؽنتتوب واقًتتـي، وبق تتوقػقا عؾتتامء ا ًتتؾؿػ ىف ف تتري  تتـ ا ًتتوغؾ 

 ـفو  و ٌؼ ذفتاه آكػتًو، هتؿ ٓ يؼققتق بتل  ا: يؽؾتػ عٌتوده  توٓ يطقؼتق  ٕ  هت،ا 

قتتى كتت  اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ،هؿ ٓ يؼققتتق  أكتتف لتتقز عتتىل ا: أ  يعتت،ب اقطتتوغع وي 

اقعو   ع أ  ه،ا يؼققتف ف تري  تـ عؾتامء اقؽت ل، ٓأدرى إذا فـتً أةٌنتؽ عتـ 

  ماقؽ ؟

  ماؼ عـ إوققوء. داخؾي:

عػقا، بؼك فؾؿي  قا إوققوء واقصودػ ؿع ، ف ري  تـ ا ًتؾؿػ  اقشق :

اققتتتقل قتتتقا ؿؼتتتط ىف  لتتت فتتتام أوت  نتتتك ىف  تتتقريو وربتتتام هـتتتو ؿقتتتف  ؼو تتتوت 

أوققتتتتوء وصتتتتودػ، ؿُقؼصتتتتدو  بؼصتتتتد ـضتتتتوء ادتتتتقاغٍ،  يتتتتدعك أ   تتتتدؿق  ؿقفتتتتو

وينربفتتتقا، بقلختتتدوا اخلتتتاا عشتتتو  اقتتتقؼ ينتتت،فاه عـتتتد ربتتتف ويطؾتتتى  ـتتتف ادوةتتتي 

ٓ إقف إٓ ٔ   عـك   ٓ إقف إٓ ا:ويؼه قف إَيو، ه،ه فؾفو اـوىف اقؽؾؿي اقطقٌي 

رب ويطؾى  ـف ٓ عٌقد ب ؼ ىف اققةقد إٓ ا:، ا ًؾؿ  قـام يلاك ي ور اقؼ ا:

ا تتدد ويطؾتتى  ـتتف ا عقكتتي واقشتتػوء وك تتق ذقتتؽ هتت،ه فؾفتتو وفقتتوت وويـقتتوت 

 حيورهبو اقـسديق  أ د بوربي ٕ  فنوب ا: ـول عىل ذقؽ،.
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*  ـ ادؼوغؼ اقعؾؿقي اقنك يغػؾ عـفتو ا ًتؾؿق  اققتقل إٓ اقؼؾقتؾ  تـفؿ أكـتو 

ؿ اقا تتقا  ٌتتووة كسفتتؾ  تتو اقؽتتك اقتت،ى فتتو  ؿقتتف ا ؽتتفق  اقتت،يـ بعتتٌ اقتتقف

ؿؼواؾقه وـواؾفؿ ايش هق وففؿ ؟ ينقهؿ اقؽ ري أ  همٓء فوكقا يـؽاو  وةقد 

تورك اعتوؼا: ه،ا ؿؼط، هؿ فوكقا يم ـق  بقةقد ا:  ٕ  رصيتح اقؼتاآ  يؼتقا:   ٌا

تتتتِؾ اْدَْؿتتتت﴿ ـُ ـ  ا: ُ  َْرَض َققَُؼتتتتقُق ْٕ تتتتاَمَواِت َوا  ً ـْ َخَؾتتتتَؼ اق تتتت ـ َ تتتتلَْقنَُفؿ    َٓ َوَقتتتِئ ُد :ِ ِ َبتتتتْؾ أَْفَ تتتتُاُهْؿ 

يلتت ق  بتتل  اخلتتوقؼ وا تتد ٓ ويتتؽ قتتف، وهتت،ه آيتتي  تتـ آيتتوت ف تترية  ﴾َيْعؾَُؿتتق َ 

 ؽتتتتك عتتتتـفؿ بتتتتل  اخلتتتتوقؼ وا تتتتد، إذ   تتتتوهق  فػتتتتاهؿ؟  ـتتتتوا اعتتتتوؼ ىف أيتتتتي 

ٓ  قِقَُؼاى ﴿إختتاى:  ٌُتتُدُهْؿ إِ ـْ ُدوكِتتِف أَْوقَِقتتوَء َ تتو كَْع تتُ،وا ِ تت َ ـَ اخت  تتِ،ي ؿتتنذ   ﴾ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتكَواق 

هتتتؿ ؾتتتوينفؿ ا:، و قتتتـام اختتتت،وا إ،تتتي  تتتـ دو  ا: ةعؾقهتتتو و تتتقؾي اقصتتتؾفؿ 

تتتتورك واعتتتتوؼواؼتتتتاهبؿ اؼ ا:  ، ؿؿتتتتـ اجلفتتتتؾ اقػتتتتو ش ا ؼقتتتتً أ  ا ًتتتتؾؿػ ٌا

فتتتو  اخلتتت ك بقـتتتف وبتتتػ ا ؽتتتفػ أفتتتؿ فتتتوكقا يـؽتتتاو   ¢ يظـتتتق  أ  اقا تتتقا

، وإكتتتام فتتتوكقا يـؽتتتاو  أققهقتتتي ا:، قتتتقا ربقبقتتتي ا:،  وفتتتوكقا اً بتتتدأوةتتتقد ا:، ٓ 

 يم ـق  بوقق داكقي.ٕ  اقنق قد عـد أهؾ اقعؾؿ ي ث أـًول:

 اق قد اقابقبقي.-7

اق قتتتد إققهقتتتتي وبعضتتتتفؿ يعتتترب بنق قتتتتد اقعٌتتتتودة وهتتت،ا أووتتتتح بوقـًتتتتٌي  -7

 قعو ي اقـوس.

 اق قد إ امء واقصػوت. -7
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 ًؾؿ ؿفق  ق د  ؼو وهق اقػتوهؿ  عـتك ٓ اقتف آ ا: ... اقؿات ىف عؼقدة 

ٓ ا: ُ﴿ ٓ إَِقتتتَف إِ تتتُف   تتتـ بوقنق قتتتد آوا، وا عـتتتك بنق قتتتد اقابقبقتتتي آؿؿتتتـ  ﴾َؿتتتوْعؾَْؿ أَك 

يعـتتك اق قتتد اخلوقؼقتتي، يعـتتك  تتوىف ختتوقؼ  تتع ا:، فتتام  تتؿعنؿ اكػتتو كتت  اقؼتتاآ  

ـْ ﴿ ؽويتتتي عتتتـ ا ؽتتتفػ،  تتت ـ َ تتتلَْقنَُفؿ    ـ  ا: ُ َوَقتتتِئ َْرَض َققَُؼتتتقُق ْٕ تتتاَمَواِت َوا  ً   ﴾َخَؾتتتَؼ اق

 بقؼقققا اقع ى و ـوة اق وق ي ؟ ٓ اخلوقؼ وا د عـدهؿ

ق،قؽ فو   ـ و ،ؿ ىف اؾٌقنفؿ  قا بقً رهبؿ يؼققق : قٌقتؽ ٓ ويتؽ 

قتتؽ إٓ ويؽتتو كؾؽتتف و تتو  ؾتتؽ،  تتقك اقضتت ا هتت،ا، كؾؽتتف و تتو  ؾتتؽ  تتق هتتو 

 اقؽيؽ ه،ا ؟ 

ـْ ﴿قؽتتيؽ ىف اقعٌتتودة أى أفتتؿ فتتوكقا يعٌتتدو  ؾتتري ا:، هتت،ا ا تتُ،وا ِ تت َ ـَ اخت  تتِ،ي َواق 

ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتك ٓ  قِقَُؼاى ٌُتتُدُهْؿ إِ يعرتؿتتق  و يلتت ق  أفتتؿ يعٌتتدو   ﴾ُدوكِتتِف أَْوقَِقتتوَء َ تتو كَْع

ا:  همٓء إوققوء واقصودػ، قؽتـ  توذا ؟  ٕفتؿ يًتن ؼق  اقعٌتودة  تـ دو 

ُبقَكتتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتتك﴿!!؟ ٓ،  ٓ  قِقَُؼاى ٌُتتُدُهْؿ إِ إذ  هتتودوا فػتتاوا بنق قتتد اقعٌتتودة  ﴾َ تتو كَْع

 ـتتقا ٕفتتؿ  عتتؿ يعٌتتدوا ؾتتري ا:، وهتت،ا ىف رصيتتح اقؼتتاآ  يتتو آاقؼًتتؿ اق تتوكك،  تتو 

ٌُتُدُهْؿ إِ ﴿خقاكو إ ـْ ُدوكِِف أَْوقِقَوَء َ تو كَْع َُ،وا ِ  ـَ اخت  ُبقَكتو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػتكَواق ِ،ي  تق  عـتك  ﴾ٓ  قِقَُؼاى

أيي ؟ ؿقف هـتو طتك  تـ اقؽت ل، إذا ـقتؾ ،تؿ  توذا اعٌتدوفؿ ؟ ـتوققا ٓ كعٌتدهؿ 

 آ ققؼابقكو اؼ ا: زقػك. 
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إذ  وك ا ؽتتفػ قتتقا هتتق ة تتدهؿ وإكؽتتورهؿ اق قتتد اقابقبقتتي، اق قتتد 

ـِقتَؾ َ،ُتْؿ و﴿إققهقي، قت،قؽ اقؼتاآ    اخلوقؼقي، وإكام هق اق قد اقعٌودة اق قد إَِذا 

نَْؽرِبُو َ  ًْ ٓ  ا: ُ َي ـوققا َ ((َٓ إَِقَف إِ ِ،ََي إَِ،وً َواِ د)) ْٔ  . ﴾أَةَعَؾ ا

* ف تتتري  ـتتتو اؼ اققتتتقل يػفؿتتتق  اإلقتتتي بؿعـتتتك اقتتتاب، وهتتت،ا خطتتتل ؿتتتو ش قغتتتي 

ا ـتتوا ٓ رب كتتقع فتتو ،  تتـ أى  ؾتتي فتتو ، إذ يووعتتو، ٕ  اقؽتتوؿا ا ؽتتك  تتـ أ

ٓ ا:إٓ ا: ي يصتتٌح  ًتتؾام، وإكتتام إذا ـتتوا  ٓ إقتتف وإذا ـتتوا يصتتٌح  ًتتؾام،  ٓ إقتتف إ

ٓ ا: بؿػفتتتتقل ٓ رب إٓ ا: ي يلتتتت  م ـتتتتو، ؿقتتتتف إ تتتت ل، ؿقتتتتف إيتتتتام ، اإل تتتت ل  إ

أ و بقؽق  ؿقتف  _أ  يعو ؾ  عو ؾي اقؽػور  -يـسك ا ًؾؿ  ـ أ  يدا  ىف اقدكقو 

ايتي وأ ؽتول ف أهؾ ذ ي، وأهؾ اق، ي ،تؿ ادتؼ يعقشتقا  تً ر ؽؿ إ   ك ؿق

ٕفتتؿ عويشتتػ  هؿ كو تتوً اإل تت ل اإل تت ل ود تتوؤهؿ برت تتي وأ تتقا،ؿ وكًتتوؤ

 تتً كظتتول اإل تت ل، قؽتتـ هتتودوا يتتقل ا:  تتوهؿ  كتتوةػ ٕفتتؿ  ؽتتفق ، ؿفتت،ا 

و  نتتتك ا ؽتتتك إذا ـتتتوا ٓ رب إٓ ا: ٓ يصتتتٌح  ًتتتؾام قتتتف  وقـتتتو وعؾقتتتف  تتتو عؾقـتتت

 ٓ إقتف إٓ ا:صتور  ًتؾؿ، قؽتـ إذا ـتوا  ٓ إقف إٓ ا:، إذا ـوا  ٓ إقف إٓ ا: يؼقا

بؿعـك ٓ رب إٓ ا:، ي يصٌح  م ـو، يعـك ٓ يـسق عـد ا: يقل اقؼقو ي  وذا ؟ 

ؾ عتتىل وفتتف إوا، ٕ  ا ؽتتفػ فتتوكقا يم ـتتق  ب تتوقؼ ظتتٕكتتف  تتو زاد إٓ أ  

ٓ رب إٓ ا: ؿفتتق  تتم ـ وا ؽتتفػ فتتوكقا  تتم ـػ بتتل  ا: اقؽتتق ، وهتتق يؼتتقا 

ا: و تده ٓ ويتؽ  هق اقاب اخلوقؼ،و وذا طؾى  تـفؿ ر تقا ا: ؟ أ  يعٌتدوا
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قتتف وهتتؿ بنعنٌتتورهؿ عتتاب  تتو يؼتتقا ،تتؿ ـققتتقا ٓ إقتتف إٓ ا: يًتتنؽربو  بلتتيح 

تتتنَ و﴿اقؼتتتاآ   ًْ ٓ  ا: ُ َي َٓ إَِقتتتَف إِ ـِقتتتَؾ َ،ُتتتْؿ  كتتتو ءبوآققتتتف؟؟، ٕكـتتتو بتتتدكو ك تتتوقػ  ﴾ْؽرِبُو َ إَِذا 

ِ،َتَي  ﴿َ كو عىل أ ي، وقت،قؽ ـتوققا  نعسٌتػءبوآوأةدادكو !؟هؽ،ا وةدكو  ْٔ أَةَعتَؾ ا

خقاكتو ؟ بتؾ فتوكقا يم ـتق  بتوقاب إ!  وـوققا أةعؾ اقاب ربو وا د يتو  ﴾إَِ،وً َواِ د

ح قؽتؿ ا ؼصتقد اققا تد، وأظتـ إ  ووت فقتاققا د، قؽتـ  وفتوكقا يم ـتق  بوإل

بوإلقتتتتي اققا تتتتد: ا عٌتتتتقد اققا تتتتد،  تتتتو فتتتتوكقا يم ـتتتتق  بتتتتو عٌقد اققا تتتتد، فتتتتوكقا 

ٓ   ﴿،تتتي أختتتاى ويلتتت ق  بؼتتتق،ؿ اقًتتتوبؼ اقتتت،فا آيعٌتتتدو   تتتع ا:  ٌُتتتُدُهْؿ إِ َ تتتو كَْع

ُبقكَو إَِؼ ا: ِ ُزْقَػك   .﴾قِقَُؼاى

فػ فوكقا يم ـق  ؿنذ  اق قد اقابقبقي و ده ٓ يؽػك وٓ يـسك، ٕ  ا ؽ

هب،ا اقنق قتد، وإكتام فتو  فػتاهؿ بنق قتد اقعٌتودة أو اق قتد إققهقتي وهتق  تكء 

وا تتتتد، أ تتتتو اق قتتتتد إ تتتتامء واقصتتتتػوت ؿفتتتت،ا أبعتتتتد عتتتتـ اقعتتتتاب، ٕفتتتتؿ فتتتتوكقا 

اؼ  تتو در تتقا اقنق قتتد اؾتتؽ  -يعقشتتق  ىف اجلوهؾقتتي، ف تتري  تتـ ا ًتتؾؿػ اققتتقل 

أى ٓ رب  ٓ إقتتف إٓ ا:  تتؽوٓت ؿقؼتتقايؼعتتق  ىف هتت،ه اإل -اقدرا تتي اقدـقؼتتي 

إٓ ا:، هتتتت،ا اقنػًتتتتري ـتتتتورص ختتتتوطكء ٓ يـستتتتق بتتتتف ا ًتتتتؾؿ  تتتتـ عتتتت،اب ا:، وٓ 

ـْ ﴿:اشؿؾف ا غػاة ىف أيي اقًوبؼي َت
تَك بِتِف َوَيْغِػتُا َ تو ُدوَ  َذقِتَؽ  ِ ٓ َيْغِػتُا أَْ  ُيْؽَ إِ   ا: َ 

 .﴾َيَشوُء.. 
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يتتي أكتتقاع، ؿوقؽتتك أيضتتو ي يتتي أكتتقاع، فتتؾ اق قتتد * ؿتتنذ  فتتام أ  اقنق قتتد ي 

 ـ هت،ه اقنق قتدات اقت  ث يؼوبؾتف وفتف: اق قتد اقابقبقتي يـوؿقتف كػتك اخلوقؼقتي. 

 ؿام هق  ،هى اقدهايػ واقشققعقػ وأ  و،ؿ ؟ 

اق قتتد اقعٌتتودة يؼتتقا بتتف فتتؾ  تتـ يتتم ـ بوخلتتوقؼ قؽتتـ ٓ يتتم ـ بوإل تت ل،  -7

 اقعؼقدة، عؼقدة اقنق قد هب،ه ادؼوغؼ اق  يي.ٕكف اإل  ل هق اؼ ووح ه،ه 

اقتتتت،ى يتتتتم ـ بتتتتل  ا: رب وا تتتتد ٓ ختتتتوقؼ  عتتتتف، ويتتتتم ـ بلكتتتتف ٓ يًتتتتن ؼ  -7

يٌؼتتك اقؼًتتؿ اقعٌتتودة  عتتف  تتقاه، وٓ يعٌتتد  عتتف ؾتتريه بتتلى كتتقع  تتـ أكتتقاع اقعٌتتودة 

 اق وقٌ وا دا وهق اق قد إ امء واقصػوت.

 اقـوؿع واقضور.  داخؾي:

اقصتتػوت طٌعتتو، قؽتتـ ا ـتتو بـسقتتى أ  ؾتتي واـعقتتي، اققتتقل قتتق  هتت،ا  تتـ اقشتتق :

 ًتتؾؿ بقؼتتقا قتتؽ ا: هتتق اقـتتوؿع واقضتتور، قؽتتـ  تتق رأيتتؽ بؿتتـ يتتلاك  أيأختت،ت 

كػًتف هتق  تو بقس تده قؽتـ  ةاققف     ويطوقٌف ب ؼ عؾقف، وادؼ هق ىف ـتاار

كتو  توؼ عؾقتؽ  تؼ، بق ؾتػ أبدو يلفؾف، يؼقا قف صو ى ادؼ إ ؾػ بو: إكك 

اعتتتتتوا ا ؾتتتتتػ عـتتتتتد »بتتتتتو: فوذبتتتتتو، عـتتتتتدكو ىف اقشتتتتتول بقؼتتتتتقا اققا تتتتتد قؾنتتتتتوكك  ىف 

 تتو بق ؾتتػ هتت،ا  تتق بقتتدقـو ؟ هتت،ا بقتتدقـو ا  هتت،ا  تتش  تتم ـ بنق قتتد   «اقًتتقةك

ًَ  َعؾَْقتفِ  ا: ُ أَكَْعتؿَ  قِؾ تِ،ي َاُؼتقُا  َوإِذْ ﴿اقصػوت، يعـك ربـتو ـتوا: تْؽ  َعؾَْقتفِ  َوأَكَْعْؿت ًِ  َعؾَْقتَؽ  أَْ 

َؽ  يِف  َوخُتِْػل ا: َ ا ِؼ َوا َزْوَةَؽ  ًِ  .﴾ خَتَْشوهُ  أَ  أََ ؼ   َوا: ُ اـق وَس  َوخَتَْشك ا: ُ ُ ٌِْديفِ  َ و كَْػ



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

وك  ـتتف هتتق ا: و تتده ٓ ويتتؽ قتتف، ؿتتام بوقتتؽ  ؿوقتت،ى يـٌغتتك أ  خُيشتتك وخُيتت

هتت،ا ا تتديـ ا ـؽتتا قؾ تتؼ اقتت،ى عؾقتتف حيؾتتػ بتتو: فوذبتتو وٓ خيوؿتتف، وقتتق طؾتتى 

بوقًقةك ا قصتقك عـتدكو بٌطتوح اجلؿتؾ عـتده  تؾطي بقنلتك ىف   ـف حيؾػ

اقؽق ، بقٌطح اجلاما ـقيي،  و بق ؾػ ٕكف بق وك أكف لك بوقؾقؾ يٌط ف، هق 

دى طايؼنف، ه،ا  عـتوه  تو و تد ا: ىف اخلتقك  تـ ا:، ٓ خيشتك إٓ ا:، وهت،ا 

   بو  وا اققاـعك.قف أ  ؾي وأ  ؾي ف رية، ؿؾـلاك أ

  ؽـ حيؾػ عـد اقـٌك  عقى، أو يعؿؾ   ؾي: داخ

 ري، ه،ا فؾف إلقؼوء اقاهٌي ىف ـؾقب اقـوس.ا ؼول ف  اقشق :

 ه،ا  ـ اقؽك ؟   داخؾي:

ه،ا فؾف  ـ اقؽك، بورك ا: ؿقؽ، ه،ا  ش وك اقابقبقي وٓ وك  اقشق :

ف،     وا   دوج اقض ا ؿقتاقعٌودة وإكام هق وك اقصػوت، بدكو كسقى قؽ أ

اوٓ: وك اقصتتتػوت و صتتتتقٌي أختتتاى اقنتتتتربك هبتتت،ا اقؽتتتتك، أظتتتـ اكؽتتتتؿ قعؾؽتتتتؿ 

عؾقتتتف ىف  تتتدح اقا تتتقا   «اقتتتربدة»اًتتتؿعق  بوإل تتتول اقٌقصتتتريى اقتتت،ى قتتتف ـصتتتقدة 

 ـققف: عؾقف اًق ل و ةوء ىف  عاه ىف  د ف قـٌقف  اًق ل

لررضهتق لالدنتق لج    لمت ل إغ

 

 

 

 رمتل ل مكل لالالل حلرال لا 

ا بتتت   تتتؽ  تتتو أوا  تتتاة عتتتؿ اًتتتؿعقه، هتتت،ا بعتتتد  تتتو كعتتتاك أكتتتقاع  تتتؿعنقا هتتت، 

اقنق قدات اق  يي و و يؼوبؾفو  ـ أكقاع اقؽفقوت اق  يي،  قـئ، كعاك أ  ه،ا 
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ىف اف ا  تـ آيتي يصتػ كػًتف ع  وةؾ اقؽ ل وك ىف اقصػوت، ققف ؟ ٓ  ربـو  

ٓ   َؾقٌِْفِ  َعىَل  ُيظِْفاُ ؿََ   اْقَغقِْى  َعوِيُ ﴿بلكف وا د ىف اقعؾؿ بوقغقى، ؿفق يؼقا: ـِ  أََ ًدا إِ  َ 

ُ تقا ِ ـت اْرَاَهت تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ   ـُتؾ﴿ويؼتقا ل﴾ل ر   ً َْرضِ  اق ْٕ ٓ   اْقَغْقتَى  َوا  ﴾ ا: ُ إِ

توت اؼ بقػقتد ايتش ؟ ادلت، لكػت تع بوإلٌي تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ   ـُتؾ﴿  ٌن  ً َْرضِ  اق ْٕ  َوا

ٓ   اْقَغقَْى   .﴾ا: ُ إِ

 فقػ ه،ا بقؼقا:

لررضهتق لالدنتق لج    لمت ل إغ

 

 

 

 رمتل ل مكل لالالل حلرال لا 

أوا  تتتو خؾتتتؼ ا: اقؼؾتتتؿ ؿؼتتتوا قتتتف أفنتتتى، ـتتتوا:  تتتو  »وىف ادتتتديٌ اقصتتت قح: 

إذا فتو  اقا تقا يعؾتؿ  تو هتق   «فنى  وهق فوغـ اؼ يقل اقؼقو يا: قف فنى ؟ ـواأ

ويتتؽ  تتع ا: ىف عؾؿتتف اقغقتتى، وك تتـ عتتؿ كؼتتاأ ىف فتتوغـ اؼ يتتقل اقؼقو تتي صتتور 

تاَمَواِت  يِف  َ ـت َيْعَؾتؿُ  ٓ  ﴿اقؼتاآ    ً َْرضِ  اق ْٕ ٓ   اْقَغْقتَى  َوا قؽتـ ي يؼتػ صتو ٌـو  ﴾ا: ُ إِ

عؾقتتف اقًتت ل، ٕ  هتت،ه  تتـ عـتتد هتت،ا، بتتؾ ـتتوا هتت،ا  تتـ بعتته عؾؿتتف  يرياقٌقصتت

هتتو رضؿتن  ةتقدك اقتدكقو و  تو ـتوااٌعقضقف عـد اقـ قيػ، ؿن   ـ ةقدك اقتدكقو 

هتتتتتو و تتتتـ عؾؿتتتتؽ، هتتتت،ا اقؽتتتتك ىف رضواقتتتتدكقو وعؾؿتتتتؽ، ـتتتتوا ؿتتتتن   تتتتـ ةتتتتقدك 

اؼ  ؼتتتتتول اإلقتتتتتي ىف اقصتتتتتػي، ىف اقعؾتتتتتؿ عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل اقصتتتتتػوت ورؿتتتتتع اقا تتتتتقا 

بوقغقتتتتتى، وهتتتتت،ا فػتتتتتا بتتتتتوقؼاآ ، ؿتتتتتام بوقتتتتتؽ وك تتتتتـ بتتتتتـ ط ا ؽتتتتتبقي ؿقفتتتتتو  تتتتتوء 

عشو  كداوى ؿقفتو  اوتوكو، هت،ا وبـؼاأعؾقفو اقربدة هوذى وؿقفو   ؾ ه،ا اقؽك 
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بقؿاض ا ايه ب يودة، و يشػك ٕ  ه،ا طاح روح عؾقتف اقؽتك واقضت ا قتق 

 فوكقا يعؾؿق .

قتتت،قؽ ادؼقؼتتتي وح اقنق قتتتد هتتتو اؼ هتتتق  تتتداره فؾتتتف  تتتقا اقؽؾؿتتتي اقطقٌتتتي 

أ تات أ  أـواتؾ اقـتوس  نتتك يشتفدوا ؿتنذا ـوققهتو ؿؼتتد »: عؾقتف اقًتت لقت،قؽ ـتوا 

، ؿفتتت،ه اقؽؾؿتتتي «ؿ وأ تتتقا،ؿ إٓ ب ؼفتتتو و ًتتتوهبؿ عتتتىل ا:هءعصتتتؿقا  ـتتتك د تتتو

 ػ اػفؿ ؿفام ص ق و هب،ه ا عوكك اق  يي ا ؼوبؾي  عوكك ي يي أخاى، ه،ا 

اقتتت،ى اشتتتؿؾف إ وديتتتٌ ا ٌؽتتتة وا اؾٌتتتي عتتتىل اقؼتتتقا بوقؽؾؿتتتي اقطقٌتتتي فؿ تتتؾ 

إٓ ا: بؿعـتتك ـتتوا ٓ اقتتف  ،« تتـ ـتتوا ٓ اقتتف آ ا: دختتؾ اجلـتتي» عؾقتتف اقًتت ل ـققتتف

ٓرب إٓ ا: دختتتتتؾ اقـتتتتتور  تتتتتش اجلـتتتتتي، ـتتتتتوا ٓ اقتتتتتف إٓ ا: بتتتتتو ػفقل اقصتتتتت قح 

قؾعٌتتتودة وإققهقتتتي واقابقبقتتتي  تتتع  ـوؿواتتتف وإبنعتتتوده عتتتـ اقؽتتتفقوت واققيـقتتتوت، 

إوا وك  -وإ  فتتتتتو  دو  إوا  -وكك يتتتتتوخؾقـتتتتتو هـتتتتتو كتتتتتدخؾ فتتتتتام  بقاـتتتتتع 

ل ؟ حيؾػتق  اقؽٌتري واقصتغري بغتري ا: رصيح،  ق رأيؽؿ بعو ـو اإل ت  ك اققتق

فتؿ وفتؿ  تـ اقـتوس هت،ا اؼ بق ؾتػ   « ـ  ؾتػ بغتري ا: ؿؼتد أوك»ع  وةؾ  

هتتتت،ه فؾتتتتف  -ويؿؽتتتتـ  وقتتتتف  تتتتقارب اؼ آختتتتاه  -باأ تتتتف واؼ بق ؾتتتتػ بشتتتتقاربف

وفقتتوت، اقـتتوس ىف ؾػؾتتي، يعـتتك أ ًتتـ  ـفتتو ؾػؾتتي أهتتؾ اقؽفتتػ ي يامغتتي  تتـي 

نعؾتؼ بوقنق قتد، ي  ،فا  وىف  عؾتؿ خوصتي  تقا  تو وازدادوا اًعي  وذا ؟  وىف

ؿؿ تتؾ ادؾتتػ  هتت،ا لتتى عتتىل ا ًتتؾؿػ يـنفتتقا  ـتتف،  تتو حيؾػتتق  إٓ بتتو: ٕكتتف 
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ـ  ًعقد رى ا: عـتفإ ا فام ـوا   تقؿقا اقًتؾػ فقتػ فتو  ؿفؿفتؿ  – عٌد ا: ب

ـ   أ ؾػ بو: فوذبو أ تى إؼ ٕ»ـوا  ـو ت  تو  عـتك هت،ا اتتُاى  «أ  أ ؾتػ بغتري ا: صتود

اقؽ ل ؟؟ اقؽ،ب هق فٌرية  ـ اقؽٌوغا، اقؽ،ب بصقرة عو ي، قؽـ هق حيؾػ 

ـ  يلإ  أ ؾتتػ بتتو: فوذبتتو أ تتى ٕ »فوذبتتو بتتو: هتت،ا أفتترب وأفرب، تتع ذقتتؽ يؼتتقا  أ   تت

ـو  اؼ بقػفؿ اقنق قد بو عـك اقصح اقًوبؼ بقوكف يًفؾ عؾقف  «أ ؾػ بغري ا: صود

ـ  ًتعقد رى ا: عـتففؾؿي صدرت  ـ  –ؿفؿ ه،ه اقؽؾؿي اقًؾػقي  ٕ   عٌتد ا: بت

ادؾتتػ بغتتري ا: صتتتودع وك، أ تتو ادؾتتػ بتتتو: فوذبتتو هتتق فٌتتترية  عصتتقي يعـتتتك، 

ق،قؽ دار إ ا عـده بػ أ  حيؾػ بو: فوذبو وبػ أ  حيؾػ بغري ا: صودـو،ٓ 

و ذقؽ ٕكتف حيؾػ بغري ا: صودـأ  بقؼقا قؽ ادؾػ بو: فوذبو أهق  عـده  ـ 

  .« ـ  ؾػ بغري ا: ؿؼد أوك» عؾقف اًق لوك وـد ـوا 

بتتا  تتو أدرى هتتؾ عـتتدفؿ   ؾتتف؟ ربتتام  -ؿقتتف  تتـ هتت،ا اقـتتقع أيضتتو أ تتقوء ف تترية 

وأكتتو قًتف  تتو اعتقدت عتتىل اقؾفستي إردكقتتي  -ٕ  اقتٌ د ـايٌتتي بعضتفو  تتـ بعته 

صتتؾ أ تتد و عتتـ يؽؾػتتف بعؿتتؾ وبقـػهـتتو، عـتتدكو ىف بؾتتدكو بقؼتتقا وا تتد بعتتد أ  

ً »وكك بقؼققف اق   ؿقف عـؽؿ هقؽ اعٌري أكنؿ ؟؟ «ااى  وؼ ؾري ا: وأك

 .  «أعنؿد عىل ا: وعؾقؽ»  داخؾي:

هقؽ فام   قةقد عـدكو، ه،ا فؾف  ـ كقع اقؽك، ةوء ىف ادديٌ  اقشق :

خطتى ىف اقصت وبي يق تو ؿؼتول رةتؾ  تـ اقصت وبي ؿؼتوا » ¢اقص قح أ  اقـٌتك 
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  «ئً يور تتتقا ا:، ـتتتوا: أةعؾنـتتتك : كتتتدا، ـتتتؾ  تتتو  تتتوء ا: و تتتده و تتتوء ا: و تتت

قؽـ اكو  و بًنغاب أ  اقققل كؼتقا ك تـ  و توء ا: و توء ؿت   و تو يؼتقا  و توء 

ا: و تتتده، أو فتتتام ىف اقاوايتتتي إختتتاى بقؼتتتقا  و تتتوء ا: و تتتوء ؿتتت    تتتو بقؼتتتقا 

ؿعت ، بعتد  تو عاؿـتو  تام قؽتـ أعتوةؿ اعتاب   و وء ا: يؿ  وء ؿت  ، ٔكتف ك تـ

قغنـو اقعابقي إصقؾي  كًقـوهو،  ػ  ـ عو ي اقـوس بقػاع بػ   و وء ا: و ؿ   

و و وء ا: يؿ ؿ  ، يؿ هوى بقػقتد  ااٌتي اوكقتي، ا تو اقتقاو  طؾتؼ اجلؿتع، قت،قؽ 

 و تتتوء ا: و تتتئً يور تتتقا ا:، »ـتتتوا:عتتتىل ذاك اقاةتتتؾ  تتتو  ¢أكؽتتتا اقا تتتقا  

ـؾ  و وء ا: »وىف اقاوايي إخاى  «كدا، ـؾ  و  وء ا: و ده ـوا: أةعؾنـك :

يتتتلاك رةتتتؾ  تتتـ اقصتتت وبي اؼ ر تتتقا ا: »ختتتا عسقتتتى آؿقتتتف  تتتديٌ   «يتتتؿ  تتتئً

يؼتقا: يور تتقا ا: رأيتتً اقٌور تي ىف ا ـتتول بقتتـام أكتتو أ شتك ىف طايتتؼ  تتـ طتتاع 

عؽتت َيتتقد ا ديـتتي، قؼقتتً رةتت   تتـ اققفتتقد، ؿؼؾتتً قتتف: يتتوؿ   كعتتؿ اقؼتتقل أكتتنؿ  

ىف  ابتتـ ا:، بقؼتتقا اقصتت وبك: ؿؼتتوا يلكؽتتؿ اؽتتفق  بتتو:، اؼققتتق  ع يتتا أقتتقٓ 

ا ـتتتول: وكعتتتؿ اقؼتتتقل أكتتتنؿ  عؽتتت ا ًتتتؾؿػ قتتتقٓ أكؽتتتؿ اؽتتتفق  بتتتو: ؿنؼققتتتق  

 و وء ا: و وء بؿد،  يؿ اوبع طايؼتف ؿؾؼتك رةت   تـ اقـصتورى ؿؼتوا قتف: كعتؿ 

بتتـ ا:، اؽتتفق  بتتو:   ؿنؼققتتق  عقًتتك اقؼتتقل أكتتنؿ  عؽتت اقـصتتورى قتتقٓ أكؽتتؿ ا

ؿؼتتوا قتتف اقـلتتاكك: وكعتتؿ اقؼتتقل أكتتنؿ  عؽتت ا ًتتؾؿػ قتتقٓ أكؽتتؿ اؽتتفق  بتتو: 

ؿنؼققتتق   و تتوء ا: و تتوء بؿتتد، ؿؼتتوا قتتف ر تتقا ا:: هتت،ه رؤيتتو ؿفتتؾ ـصصتتنفو 

ا ـرب ومجتع اقصت وبي، ؿؼتوا ،تؿ:    ¢ ا: عىل أ د ؟ ـوا: ٓ، ؿصعد ر قا
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ؿع  تتتـؽؿ فؾؿتتتي اؼقققفتتتو ؿل تتتن ك  تتتـؽؿ، ؿتتت  يؼتتتققـ  و تتتوء ا: قؼتتتد فـتتتً أ تتت

إ تتقوء داخؾتتي قتتقا ىف ، فتتؾ هتت،ه «و تتوء بؿتتد، وقؽتتـ ققؼتتؾ  و تتوء ا: و تتده

  وك اقابقبقي وٓ هق ىف وك اقعٌودة وإكام هق وك اقصػوت.  ققف ؟؟

ٓ بشكء ةؾقؾ ؟؟ ٓ  ؽ اعودة اإلكًو  اقػطاى حيؾػ بشكء  ؼري عـده و

تورك ةؾقؾ، ا ػاوض أ  ا ًؾؿ أةؾ  كء وأعظتؿ  تكء عـتده هتق ا:  بشكء ٌا

، ؿؾام بقعاض عـ ادؾػ بف واإل نعوكي بف اؼ ادؾػ بعٌد  ـ عٌتود ا: واعوؼ

قتتتقؽـ  أبتتتقه أو ةتتتده،  تتتق ف، أ تتتنوذه، اقتتت  ،  عـوهتتتو عظتتتؿ هتتت،ا ا  ؾتتتقع دو  

وأف تتتا اقـتتتوس اخلتتتوقؼ ؿتتتلوك ىف اقصتتتػي، هتتت،ه دـتتتوغؼ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اقنق قتتتد 

ؾوؿؾق ،  ق،قؽ ُلؿع عؾامء ا ًتؾؿػ ـوطٌتي أ  إكٌقتوء واقا تؾ أوا  تو بع تقا 

ـٌُِقاْ   ا:َّ اْعٌُُدواْ  أَ ِ ﴿بع قا   أَ ِ ﴿ه،ه آيي ىف اقؼتاآ  اعاؿقفتو فؾؽتؿ  ،﴾اقط وُؾقَت  َواْةَن

ـٌُِقاْ   ا:َّ اْعٌُُدواْ  ـتو عت  وةتؾ  عوجلتي كودر ةدا ةدا أ   ينعتاض رب ،﴾اقط وُؾقَت  َواْةَن

 قوتتتقع إيٌتتتوت اقتتتاب ف تتتوقؼ يعـتتتك، ٕ  اقـتتتوس بػطتتتاهتؿ يم ـتتتق ، وقتتت،قؽ ٓ 

 تتدو  أهتتؾ إرض فؾفتتؿ فو ؽتتفػ، يم ـتتق  ب تتوقؼ قؽتتـ يؽتتفق  بؼتتك ىف 

 كقع  ـ اقؽفقوت اقنك ذفاكو اكػو.

* وقتتت،قؽ اقؼتتتاآ  كتتتودرا ةتتتدا  تتتو عتتتوقٍ  قوتتتقع إيٌتتتوت فقكتتتف  قةتتتقد وفقكتتتف 

وف تتريا ةتتدا عتتوقٍ كو قتتي اق قتتد اقعٌتتودة، فؿ تتؾ أيتتي اقًتتوبؼي ختتوقؼ، قؽتتـ ف تتريا 
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اقطوؾقت هق فؾ  و يعٌد  ـ دو  ا: واقعٌودات أكقاع، وأكقاع ف ترية، وكتاى أ  

   ٕكك أرى اقـعوس بدأ يداعى بعه إةػو ، وق،ا بدكو كصىل.كؽنػك أ

ػ ـاأت ىف فنوب اقعقاصؿ أكتف ىف  تاب اقتادة فتو   تعور ا ًتؾؿ  داخؾي:

 اػًريهو  ـ كو قي اقؽك. «وا بؿداه»

هـتتتتو أكتتتتو ٓ أذفتتتتا إذا فوكتتتتً اقاوايتتتتي صتتتت ق ي ويوبنتتتتي عتتتتـ اقصتتتت وبي،  اقشتتتتق :

ولتتتى ا  اعؾؿتتتقا هبتتت،ه ا ـو تتتٌي وبعتتتديـ كؽؿتتتؾ اجلتتتقاب إ   تتتوء ا:، أ  ىف 

اقنوري  اإل   ك  و ىف اقًترية اقـٌقيتي، يعـتك أ تقوء ٓ اصتح ف ترية ةتدا، ؿؿت   

رى ا: عـتتتف بٌ أ  جمؾًتتتو فتتتو   عؼتتتقدا ؿقتتتف عٌتتتد ا: بتتتـ عؿتتتا ؿقتتتف هـتتتوك  تتتد

ؿنشتتتتـسً رةتتتتؾ أ تتتتدهؿ، ؿؼتتتتوا قتتتتف ابتتتتـ عؿتتتتا: ـتتتتؾ بؿد،ؿتتتت،فا بؿتتتتدا ؿتتتتااح 

اقنشـٍ ورةع اقاةؾ طٌقعك، ه،ه اقاوايي  قةتقدة قؽتـ إ تـودهو ؾتري صت قح، 

ف،قؽ يقةد ىف اقنوري  أف ا  و وةد ىف ادديٌ ؿع  ٕكف عؾامء ادديٌ  تع 

اجلٌتتتتورة اقنتتتتك ٓ   تتتتؾ ،تتتتو ىف اقعتتتتوي  ـتتتت، خؾتتتتؼ ا: آدل اؼ أ  اؼتتتتقل  ةفتتتتقدهؿ

اقًتتوعي ىف اـؼقتتي اقًتتـي واصتتػقنفو أيتتا هتت،ه اجلفتتقد  تتوي ]يػعتتؾ[ عؾتتامء اقنتتوري  

ؾقتتتتتتوت واقعصتتتتتتٌقوت ٌعؽتتتتتت  عشتتتتتتورة ىف اصتتتتتتػقي اقنتتتتتتوري  اإل تتتتتت  ك بًتتتتتتٌى اقؼ

ؽ قتتتتأعط   أكتتتتو  تتتتو بؼتتتتدرواقشتتتتعقبقي واقعاوبتتتتي وك تتتتق ذقتتتتؽ، وقتتتت،قؽ  ٌتتتتدغقًو أ

ٓ ٓ  نتك أرةتع قًتـد هت،ه اقاوايتي إ  فتو  صت ق و ااجلقاب إ  ه،ا صت قح و

أل ٓ،  يتتتؿ ا  صتتتح ذقتتتؽ ؿفتتتق ٓ يعـتتتك اإل تتتنـسود وطؾتتتى اقعتتتق   تتتـ اقا تتتقا، 
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وإكام فشعور  عور أ  ك ـ آ ـو بـٌقـو بقـام فػا  ًقؾؿي وأاٌوعف، هؽ،ا لى أ  

 اػن إ  ص ً اقاوايي وا: أعؾؿ.

 ... داخؾي:

ٓ،  تتتتتش رضورى اؽتتتتتق  ا تتتتتنغويي،  بقًتتتتتؿقهو ىف بعتتتتته اقنعتتتتتوبري  اقشتتتتتق : 

 اقؾغقيي، يعـك ه،ا ـد يؽق  ا نغويي وـد ٓ يؽق   نام ققا ا نغويي.

 (.37و37ا،دى واقـقر) 
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 ٌٖ ٖٓاى تضٛف يف اإلصالّ؟

 يف تتتتتؿف اقنصتتتتتقك]اؿضتتتتتقؾي اقشتتتتتق  هتتتتتؾ يقةتتتتتد يف اإل تتتتت ل يشء اقًتتتتتوغؾ:

 اإل  ل[؟

بؽتتتؾ رصا تتتي : ٓيشء يًتتتؿك يف اإل تتت ل بوقنصتتتقك اقشتتتق  : ك تتتـ كؼتتتقا 

 ؿ دخقؾ فؽ ري  ـ إ قوء اقنل دخؾً عىل وبوقنصقك اإل   ل ، وه،ا آ

ا ًتتؾؿػ ، بعضتتفؿ يف  تتٌفوت يظـقفتتو دٓغتتؾ، وبعضتتفؿ يف أهتتقاء يافضتتق  

خؾػفو ، اقنصقك اإل ت  ل فوٕكو تقد اإل ت  قي ، قتقا ،تو أصتً  يف اقؽنتوب 

، وإكتتتام هـتتتوك  ؼتتتوغؼ يوبنتتتي يف اقؽتتتيعي ، يًتتتنغؾفو بعتتته اقـتتتوس وٓ يف اقًتتتـي 

قنًؾقؽ أ تقر ققًتً  تـ اإل ت ل بًتٌقؾ ،  قتـام يـتوـش اقصتقؿقي ا نعصتٌق  ، 

،،ا إ ؿ ، يؼققق  اقنصقك اق،ي كدعق إققف هق  وةتوء يف اقًتـي ،  تـ اقاؾٌتي 

اإل ت  قي ، ختاة ، واقنؿًتؽ بتوٕخ ع  ـ اق هتد يف اقتدكقو ، واإلـٌتوا عتىل أ

فتتتام ذفاكتتتو فؾؿتتتي ـصتتترية يف أوا هتتت،ه اجلؾًتتتي ،  تتتـ ادتتتظ عتتتىل  ًتتتـ اخلؾتتتؼ 

يؼققتتتق  هتتت،ا هتتتق اقنصتتتقك ،  قـئتتت، قتتتق اك لتتتت اقتتتدعقة عتتتىل هتتت،ا اقنػصتتتقؾ 

اقدعقة ، و قـئ، كطوقى أهؾ  ًؾنصقك ، ؿًقك ٓيٌؼك هـوك خ ك قق ص ق

  ويّدعقكتتف  تتـ ي يتتد عتتىل عـتتك   قتتف اورخًيتتو وقتتف  تتؿ ، ٕاقنصتتقك بتترتك هتت،ا آ
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 عـك يوبً يف اقؽع ، أٓ وهق  ًـ اقًتؾقك ، ؿتن  يف اقنصتقك أ تقًرا  ـؽتاة 

بـ عتتتايب ، اقتتت،ي دؿتتتـ يف وةتتتًدا ، أخطاهتتتو  ويدكتتتد   ققتتتف فٌتتتريهؿ ا عتتتاوك بتتت

د شتتؼ ، ؿنكتتف راؿتتع رايتتي اقؼتتقا: بق تتدة اققةتتقد ،وا ؼصتتقد بق تتدة اققةتتقد هتتق 

قطٌقعتتتي ، فتتتام يؼتتتقا اقشتتتققعقق  ، أكتتتف قتتتقا هـتتتوك ختتتوقؼ وا  ؾتتتقع ، إكتتتام هتتتل ا

و ، اٌتورك واعتوؼ عتام يؼتقا  واقدهايق  ، اق،يـ ٓيم ـق  بل  ،ت،ا اقؽتق  خوقؼًت

همٓء اقظو ق  ، بؾ هق فٌرية ، ابـ عايب بواػوع فؾ  ـ يـنؿل إؼ اقنصتقك ، 

 ووةتتتتدكو وا تتتتًدا  تتتتـفؿ ينتتتتربأ  ـتتتتف ، وهتتتتق اقتتتت،ي يدكتتتتد  داغتتتتام وأبتتتتًدا  تتتتقا هتتتت،ه 

و و »ى ، أٓ وهل و دة اققةقد ، هق يؼقا   ً  يف بعه فنٌف : اقض قي اقؽرب

 .«و وا: إٓ راهى يف فـقًي  ـواقؽؾى واخلـ يا إٓ إ،

 .«فؾ  واااه بعقـؽ ؿفق ا:»ويؼقا: 

 تتتتو عٌتتتتد ا ستتتتقس اقـتتتتور، »ف : غتتتتويؼتتتتقا  تتتتـ لتتتتاي عتتتتىل كًتتتتؼف وعتتتتىل  ٌد

 .« وعٌدوا إٓ اققا د اقؼفور

 وكستتتد أ تتتًدا  تتتـ هتتتمٓء اقصتتتقؿقي اقتتت،يـ ينتتتلوقق   هتتت،ا هتتتق إ تتتول اقصتتتقؿقي ،

اقنصتتتتتتقك أكتتتتتتف عٌتتتتتتورة عتتتتتتـ  تتتتتتؾقك يف  تتتتتتدود اقؽتتتتتتع ، واقنؿًتتتتتتؽ بتتتتتتوٕخ ع 

قنؼقـتو  تع ف تري اا  ؿديي ،  وكسد وا ًدا  ـ همٓء ينربأ  تـ ابتـ عتايب، وك تـ 

 تـ هتمٓء ا نصتقؿي ، وكوـشتـوهؿ يف عٌتتورات ابتـ عتايب اقؽتوؿاة ، وـتد ذفتتات 

و  عـتتو عتتىل إكؽورهتتو ، بتتؾ ـتتوا يل كػتتو أ  ؾتتآقؽتتؿ  ي  ـفتتو ، ؿتتام وةتتدكو  تتـفؿ  ووًبتت
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أكتتو إذا ـتتاأت فنتتوب اقػنق تتوت ا ؽقتتي  تت ً  ٓبتتـ عتتايب ، وأ تتؽؾً  »أ تتدهؿ : 

أوتعفو عتىل اقتاك  مـنًتو ،وفؾتام  تارت بؿ ؾفتو  تـ  –هؽ،ا يؼقا  –عّغ عٌورة 

ف ترية  تـ  ،  نتك ينتقؿا قتدي عٌتوراتعٌورات  شؽؾي ، أيًضو ووعنف عىل اقتاك

، اعاؿتتتتق  خؾتتتتقات «بعتتتتد ذقتتتتؽ أخؾتتتتق يف خؾتتتتقة»يؼتتتتق ا:   «عٌتتتتورات ابتتتتـ عتتتتايب

اقصقؿقي أ  لؾا يف ؾاؿي ٓكقر ؿقفو، وي يد كػًف ظؾؿي عىل ظؾؿي ، ؿقـصى 

 . وـقف ، ويضع رأ ف بػ رفٌنقف ، ويغؿه عقـقف ، ظؾامت بعضفو ؿقع بعه

ٌتور عؾتامء اقشتوؿعقي هؽ،ا كّ   تـ ٓ يعنترب  تـ ؾت ة اقصتقؿقي ، بتؾ هتق  تـ ف

، إذا ا ايتتتدوهتتتق اإل تتتول اقغتتت ايل يف أوا فنوبتتتف إ قتتتوء عؾتتتقل اقتتتديـ ، يضتتتع أدب 

أراد أ  ينؾؼتتتتك اإل،تتتتول  تتتتـ رب اقعتتتتو ػ ، هؽتتتت،ا لؾتتتتا ، يف ؾاؿتتتتي  ظؾؿتتتتي ، 

ويـصتتى  تتوـقف ، ويضتتع رأ تتف بتتػ رفٌنقتتف ويغؿتته عقـقتتف ، ققنؾؼتتك  تتويـ ا عؾقتتف 

ٕكتتف صتتدل قؾؽتتع رصيتتح ، يًتتؿق  اقتتق ل  تتـ اإل،تتول ، ٓيؼققتتق   تتـ اقتتق ل 

بوإل،تتول ،  تتـ بتتوب ا ااوؾتتي ، ؿفتت،ا اقصتتقيف ، وـتتد  تتوت يف د شتتؼ  تتـ ـايتتى 

ؿتتنذا  ؿعتتً عـتتدي بعتته ا شتتؽ ت عؿؾتتً خؾتتقة ،  »قتتقا بٌعقتتد ، ـتتوا يل : 

ا: يػنح عؾقف ويػفؿ اؾؽ »ؿقؼقا :   «واكػادت عـ اقـوس ، وأذفا ا: وأعٌد ا:

، ؿؼؾـتتتو قتتتف : هتتتى أ  هتتت،ه اقعٌتتتورات يؿؽتتتـ أ  «ققةتتتف اقصتتت قحاقعٌتتتورات عتتتىل ا

 ¢صتت ق ي ، وقؽتتـ أيتتـ أكتتنؿ  تتو أدبـتتو اقـٌتتل اقعتتوين ا بعتته  ـفتتو يًتتن اج 

نؽؾؿـ بؽتتت ل اتتتٓ»بؿ تتتؾ ـققتتتف فتتتام ذفتتتات قؽتتتؿ يف بعتتته اجلؾًتتتوت اقًتتتوبؼي : 
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يؼتقا قتت،اك اقصت ويب اقت،ي ـتوا قـٌتل :  و توء ا: و تتئً  «اعنت،ر بتف عـتد اقـتوس

. أيتـ ـتقا هت،ا اقصت ويب «أةعؾنـل : كًدا : ـؾ  و وء ا: و تده»قا ا:  : يور 

، ه،ا فػا  "فؾ  واااه بعقـؽ ؿفق ا:":  و وء ا: و ئً ،  ـ ـقا ابـ عايب : 

رصيتتح ، ؿؾتتق ؿاوتتـو ا ًتتن قؾ أ  بؿ تتؾ هتت،ه اقعٌتتورات  عتتوين صتت ق ي ، قؽتتـ 

خنصتتور و نتتف ، بقتتف اقًتت ل ٕٓلتتقز اقتتنؾػظ هبتتو إلفتتو ختت ك الديتتى اقا تتقا عؾ

إ  يف اقنصتتقك وتت ٓت فٌتترية وفٌتترية ةتتًدا ، أفربهتتو اقؼتتقا بق تتدة اققةتتقد ، 

واقداعل إققفو هق ابـ عتايب وٓيت اا يف رأس اقؼتوغؿػ و تـ اقعتورؿػ بتو: عـتد 

 تتتدعل اقنصتتتقك ، ؿضتتتً  عتتتـ  تتت وؿوت وخااؿتتتوت اقةتتتد يف ـصصتتتفؿ ، ويف 

ق  ، وقتتت،قؽ ؿؾتتتق فتتتو  يف اقنصتتتقك يشء أ تتتػورهؿ ، ويف ريووتتتوهتؿ فتتتام يؼققتتت

 ًتتتـ  ؽتتتوع ، ؿ  تتتؽ أ  اإل تتت ل ـتتتد  تتتٌؼ ذقتتتؽ بؿاا تتتؾ فٌتتترية وٓيقةتتتد 

يشء ختتتتورج اإل تتتت ل ك تتتتـ ب وةتتتتي إققتتتتف ، إ تتتتو قنصتتتتؾقح أو اصتتتت قح عؼقتتتتدة أو 

 واافتً  تقئًو يؼتابؽؿ إؼ ا: »قنؼقيؿ  ؾقك ، ؿؼد ـوا عؾقتف اقصت ة واقًت ل : 

 ؽـ اقؼقا أ  .ه،ا  ويؿ  «إٓ وأ ااؽؿ بف

 ( 00: 33: 35أ(/15و)(01:58:26( /34أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة



 الضوفية --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

733 

 
 اخلًٛات عٓد ايضٛف١ٝ

كؼؾ اإل ول ف  و قإل ول اق،هٌل عـ اخلؾقات ا ٌندعي عـد اقصقؿقي  ؼاا قف 

ـؾ  ـ عؿؾ ه،ه اخلؾقات ا ٌندعي إٓ واوطاب ، وؿًد عؼؾف ، وةػ  ؿؼوا:

ل ، و ؿع خطوبًو ٓ وةقد قتف يف اخلتورج ، ؿتن  فتو   نؿؽـتًو ، ورأى  ااغ د وؾف

 اقعؾتتؿ واإليتتام  ت ؿؾعؾتتف يـستتق بتت،قؽ  تتـ ا قتت ا اق قتتده ، وإ  فتتو  ةتتوه ً   تتـ

بوقًتتتتتــ وبؼقاعتتتتتد اإليتتتتتام  ت ا قتتتتت ا اق قتتتتتده ، وطؿتتتتتع ؿقتتتتتف اقشتتتتتقطو  ، وادعتتتتتك 

 تتـ  وبؼتتل عتتىل   قتتي ـتتدل ، وربتتام ا كتتدع وـتتوا : أكتتو هتتق ! كعتتقذ بتتو: اققصتتقا ،

 « .إ ورة ، و ـ ا،قى ، وكًلا ا: أ  حيػظ عؾقـو إيامكـو . آ ػ  اقـػا

 (.77/7/800اقضعقػي )
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 ٌٖ ايضٛف١ٝ هلِ فضٌ نبري 

 يف اْتغار اإلصالّ؟ 

ذفا عـدكو يف ا در ي يف  ؼار اق وكقيي أ  اقصقؿقي ،ؿ ؿضؾ فٌري  اقًماا:

 يف اكنشور اإل  ل؟ هؾ ه،ا ص قح؟

  كسقتتى عتتتـ اقًتتماا لتتى  ديتتد اقًتتتماا،  تتو هتتق اإل تتت ل ـٌتتؾ أ اقشتتق :

قصقؿقي ،تؿ اقػضتؾ يف كؽته، أهتق اإل ت ل اقت،ي ةتوء بتف ر تقا ا: عتـ ااق،ي 

 ربف، أل إ  ل  ـ اإل   وت ا نعددة اققةقه؟

ؿتتن  فتتو  اجلتتقاب هتتق اإل تت ل اقتت،ي أك قتتف ا: عتتىل ـؾتتى بؿتتد كؼتتقا: ٓ، 

بػؾًػي يقكوكقي إؾايؼقي بػؾًػي بقذيي هـديي أو اقصقؿقي دعقة إؼ إ  ل   وج 

هـدو قي أو أو.. إق ، ب   ؽ ب   ؽ ه،ا ٓ يؿؽـ إكؽوره، أفؿ دعقا اقـوس 

إؼ  تتتفودة أ  ٓ إقتتتف إٓ ا: وأ  بؿتتتدًا ر تتتقا ا:، وأ  اقـتتتوس ااٌعتتتقهؿ عتتتىل 

ري هتت،ه اقتتدعقة، قؽتتـ هتت،ا قتتقا هتتق اإل تت ل، هتت،ا يف ادؼقؼتتي أ تتا ؿقتتف دـتتي، وف تت

  ـ اقـوس ٓ ينـٌفق  قف.
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طاع اقصقؿقي،  شوي  اقصقؿقي  ع عؾؿـتو أفتؿ ؿتقؿـ عاؿـتو وأدرفـتو وبغته 

اقـظتتتتا عتتتتام ـاأكتتتتو و تتتتؿعـو...عىل اقعو تتتتي، ٕكـتتتتو كعتتتتاك كو تتتتًو فتتتتوكقا ٓ يصتتتتؾق  

وصتتوروا يصتتؾق ، فتتوكقا يؽتتبق  اخلؿتتا وي كتتق  صتتوروا بعقتتديـ عتتـ فتتؾ ذقتتؽ، 

اقشققخ، قؽـ هؾ قؼـقهؿ اقنق قد اق،ي ه،ا ب   ؽ  ًـي  ـ  ًـوت همٓء 

 يـسل يقل ٓ يـػع  وا وٓ بـق  إٓ  ـ أاك ا: بؼؾى  ؾقؿ؟ ٓ.

ف،قؽ بعه اجلامعوت اقققل اإل   قي اقنل ادعل أفو اٌؾتغ اإل ت ل، هت،ا 

اإل تت ل اقعتتوغؿ اقتت،ي قتتقا قتتف  تتدود واوتت ي، وقتتقا قتتف  عتتوي بتتورزة لتتى أ  

 تت ل، هتتمٓء أيضتتًو حيًتتـق  إؼ بعتته اقـتتوس، ينػفؿفتتو فتتؾ ا تتدعقيـ إؼ اإل

خياةقفؿ  ـ اقػًؼ واقػسقر إؼ اقص ة واقصقول.. إق ، قؽتـ ٓ يػفؿتقفؿ 

 اقنق قد اق،ي هق أصؾ اقـسوة  ـ اخلؾقد يف اقـور.

وعىل فؾ  وا ك ـ ٓ كـؽا أ  قؽؾ طوغػتي  تـ اقطقاغتػ اإل ت  قي أيتاًا يف 

 ًك أ  إ ا فام ـوا بعه اقااة يـ: اقدعقة اإل   قي، قؽـ لى أ  ٓ كـ

 .واقعؿا عـ  صقؾف ـصري اقعؾؿ إ  طؾٌنف ف رُي 

 .ؿؼدل إهؿ  ـف ؿوٕهؿ

ؿوقصتتتقؿقي إذا عـقتتتً برتبقتتتي أؿاادهتتتو عتتتىل اق هتتتد ا  عتتتقل، وعتتتىل اقنقاوتتتع 

وا ًتتؽـي وو..إقتت ، هتت،ا إ  فتتو  يف  تتدود اإل تت ل يشء طقتتى، قؽتتـ هتت،ا  تتو 

ؼقتتدة اقصتت ق ي اقنتتل ٓ يدكتتدكق   ق،تتو إط ـتتًو، وهتتؿ يًتتووي  تتقئًو بوقـًتتٌي قؾع
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يف ه،ا يشورففؿ كوس ققًقا  ـ اإل  ل يف يشء، اقـصورى  ت  ً اقت،يـ كت،روا 

أكػًتتتفؿ يف  تتتٌقؾ.. أورويب أبتتتقه عتتتويش يف أوروبتتتو يف بتتت د اقتتتربد واقتتت ؾٍ.. 

إقتتتتتتتتتتت ، يتتتتتتتتتتت،هى إؼ جموهقتتتتتتتتتتتؾ أؿايؼقتتتتتتتتتتتو يف  تتتتتتتتتتتٌقؾ اقنـصتتتتتتتتتتتري، واقتتتتتتتتتتتدعقة إؼ 

، وينؿًتتؽـقا وخيؾتتقا أ تتقاا وةفتتقد..إق ، ٓ  تتؽ أ  هتت،ا  تتـ ا ًتتق قي..إق 

اإل  ل، قؽـ هق ققا اإل  ل، وق،قؽ ؿ  يـٌغل أ  كغا بؿساد أكف طوغػي  تـ 

اقـتتوس ا ًتتؾؿػ يتتدعق  إؼ ةوكتتى  تتـ اإل تت ل هتتق  فتتؿ إ  فتتو   فتتاًم، قؽتتـ 

 ققا هق إهؿ.

هبتت،ا اقنػصتتقؾ،    اقصتتقؿقي ،تتؿ ؿضتتؾ يف كؽتت اإل تت ل ؿفتتقإؿتتنذًا:  تتـ يؼتتقا 

 وققا عىل ذقؽ إط ـًو.

 : .. (. 77:  70/ 73قـقر /) ا،دى وا
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 ١ــــــــاإلباضٝ
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 َٓاظز٠ ايغٝذ يإلباض١ٝ

عغ:  ق ـو! بؿـو ٌي ذفا اإلبووقي يؼقا اقٌعه: قتق أكتف طتاح عتىل  تق ـو 

ال  إقٌوين  ـوظاة ه،ا اخلؾقؾ اق،ي ين دى ويطؾتى ا ـتوظاة يف بقتً ا: ادتا

وبتتتٌ  ٌتتتووة عتتتىل اقنؾػ يقكتتتوت وا ٌوهؾتتتي وفتتت،ا يتتتقهؿ اقـتتتوس أكتتتف عتتتىل ادتتتؼ 

 ا ٌػ..

  و  وء ا:! اقشق :

ب ؼتتف اقتتدا غ هتت،ا، ؿؾتتق طؾتتى  تتـؽؿ وك تتـ كعتتاك صتت نؽؿ وفتت،ا   داخؾتتي:

 ؿؿع ذقؽ  و هق اقاأي عـدفؿ؟

أكتتو رأيتتل فتتام اعؾؿتتق  داغتتاًم  ًتتنعد أ  أةنؿتتع  تتع أي إكًتتو  وقؽتتـ  اقشتتق :

بتتل  هـتتوك اخن ؿتتًو ةقهايتتًو بتتػ أهتتؾ اقًتتـي واقٌدعتتي عؿتتقل اقٌدعتتي  تتقاًء  قعؾؿتتل

فوكتتتً اإلبووتتتقي أو اقشتتتقعي أو أو إؼ آختتتاه، أكتتتف ٓ بتتتد  تتتـ طتتتاح إصتتتقا اقنتتتل 

لى آراؼوء عؾقفو يؿ  ـوـشي  و ينػاع عتىل هت،ه إصتقا  تـ اخن ؿتوت، أ تو 

و ينػتتتاع  تتتـ هتتت،ا وإصتتتقا ك تتتـ ٓ كتتت اا حنؾػتتتػ ؿقفتتتو ؿتتتـسؾا كنـتتتوـش يف  تتت

اخل ك يف إصتقا ؿفت،ا فوقت،ي ييتب يف  ديتد بتورد أو حيتورب يف ا،تقاء 
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ٓ ؿوغتتدة  ـتتف، وهتت،ا  تتو فـتتً أةوبتتف بتتف اقشتتقعي وأكتتو يف د شتتؼ ؿؽـتتً أـتتقا ،تتؿ: 

أكتتتنؿ  تتت  ً ٓ اعنؿتتتدو  عتتتىل صتتت قح اقٌ تتتوري وك تتتـ ٓ كعنؿتتتد عتتتىل اقؽؾقـتتتل 

ادسي ؿنذًا كايد أ  كضع  ـوهٍ  ؿـ ـ إذا ا نسسـو عؾقؽؿ بوقٌ وري  و اؼٌؾق 

ص ق ي بعد فنوب ا: اق،ي أمجعـو عىل ص نف، فقػ يػن وعىل  وذا يعنؿتد 

 تتتـ إ وديتتتٌ إؼ آختتتاه، هتتت،ه إصتتتقا لتتتى اقٌ تتتٌ ؿقفتتتو ـٌتتتؾ  تتتو اػتتتاع  تتتـ 

اخل ك أو آاػوع عىل ه،ه إصقا ؿنذا ااػؼـو    ً فو  وا اقًتوبؼ إذا ااػؼـتو 

ؿقسى اخلضقع يف أي  ًتلقي ةتوء  تديٌ آ تود  تو دال  أ   ديٌ أ ود  سي

أكتتتتف صتتتت قح أو ااػؼـتتتتو ٓ  تتتتؿح ا: عتتتتىل ختتتت ك ذقتتتتؽ ؿ قـئتتتت، ك تتتتـ ٓ ك تتتتنٍ 

ؾريكتو بل وديتٌ أ تود ٕكتف يٌتً يف اقػاوتقي  عتىلٕكػًـو ؿض ً عـ أ  ك تنٍ 

 اقنل كن دث عـفو أفو ققًً صودي ق  نسوج هبو وعىل ذقؽ ؿؼا.

ع  تتع أي إكًتتو  قؽتتـ هبتت،ا اقؽتتط وقتتقا رأ تتًو ك تتقض ؿلكتتو  ًتتنعد أ  أةنؿتت

 يف ا قوقع وك ـ حنؾػق  يف إصقا.

وهؿ ي عؿق  وه،ا أ ا خطري ةتدًا أكتف ٓ خت ك بتػ ا ًتؾؿػ يف إصتقا 

ف تتتري  تتتـ اقتتتدعوة اإل تتت  قػ اققتتتقل، أكتتتف ٓ ختتت ك بتتتػ ا ًتتتؾؿػ يف إصتتتقا 

أعؾتتتتتـ اخلؿقـتتتتتل دوقنتتتتتف وهتتتت،ا اقتتتتت،ي ورط طوغػتتتتتي  تتتتتـ اقشتتتتتٌوب ا ًتتتتؾؿ  قتتتتتـام 

ؿًتتتورعقا إؼ  ٌويعنتتتف وإؼ  ًتتتوكداف وإؼ آختتتاهت ذقتتتؽ ٕفتتتؿ ينق تتتق  أكتتتف ٓ 

ختتتت ك بقــتتتتو وبتتتتػ اقشتتتتقعي إٓ يف اقػتتتتاوعت ٕفتتتتؿ لفؾتتتتق   تتتتو يف بطتتتتق  فنتتتتى 
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اقشتتقعي  تتـ اخلتت ك يف إصتتقا، وأي أصتتؾ  تت  ً بوقـًتتٌي إقتتقفؿ بعتتد اقؼتتاآ  إذا 

ػ أيتديـو هتق ربتع  صت ػ ؿوطؿتي! ؿتلي أصتؾ فوكقا يعنؼدو  بل  اقؼتاآ  اقت،ي بت

 بعد ذقؽ يصح أ  يؼوا؟!

إذًا: لتتى ـٌتتؾ اقٌ تتٌ يف ا ًتتوغؾ آعنؼوديتتي اقٌ تتٌ يف اقؼقاعتتد اقعؾؿقتتي 

اقنتتل كعنؿتتد عؾقفتتو  قتتـام ـتتد ك نؾتتػ يف  ًتتلقي  تتقاًء فوكتتً اعنؼوديتتي أو فوكتتً  

 ؿؼفقي.

و،ؿ ـضتتقي يتت،فا  تتق ـو! أ تتد إخقاكـتتو يؼتتقا: طقتتى!  نتتك عتتىل   تت  داخؾتتي:

 اقاؤيي أ ودي فو  نقاااة وهؿ ي عؿق  أفو آ ود..

 وهـو كاةع وكؼقا يو أخل! .. اقشق :

 كعؿ، ـضقي ا ـفٍ.. كعؿ.  داخؾي:

يعـتتل أ  ـضتتقي اقنتتقااا هتت،ه يتتو أختتل ـضتتقي كًتتٌقي وهتتؾ يعـتتل أكتتف قتتق  اقشتتق :

 تديٌ ؿاوـو أكف اةنؿعـو  تع هت،ا اقاةتؾ أو ؾتريه  تـؼقا قتف:  تو رأيتؽ إذا فتو  

آ ود حينٍ بف اقعؼقدة؟  قؼقا: ٓ، أ  ه،ه كرتففو ةوكًٌو  ـؿك  عف، طقى! 

 تتديٌ اتتقااا..  نتتقااا حيتتنٍ بتتف؟  تتقؼقا: كعتتؿ، قؽتتـ أكتتو أعتتاك عـتتد و يؼتتقا: 

كعتتتؿ، هتتت،ا فتتتام يؼتتتوا: أ تتتؿع ةعسعتتتي وٓ أرى ط ـتتتو، يعـتتتل:  تتتو يف ؿوغتتتدة  تتتـ 

دتديٌ ا نتقااا؟ هتؾ اعـتل اقؽ ل  وذا؟  و يليت بقوكف..  ل لقف فقػ ي ًٌ ا

ادتتديٌ ا نتتقااا عـتتدك أل عـتتد ؾتتريك  تتـ أهتتؾ اقعؾتتؿ، إ  ـتتوا: عـتتد ؾتتريي  تتـ 
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أهتتتتتؾ اقعؾتتتتتؿ اكنفتتتتتك ا قوتتتتتقع بقـتتتتتل وبقـتتتتتف وأـقؿتتتتتً عؾقتتتتتف ادستتتتتيت ٕ  هتتتتت،ه 

إ وديتتٌ اقنتتل يتتدعل أفتتو آ تتود هتتت،ه دعتتقاه وقتتقا دعتتقى أهتتؾ اقعؾتتؿ.. أهتتتؾ 

ااا هتتق بوقـًتتٌي  تتو عـتتدي  تتـ عؾتتؿ، ادتتديٌ يعـتتل، وإ  ـتتوا: ٓ، أ تتود واقنتتق

 تتـؼقا قتتف: هتتؾ أكتتً  تتـ أهتتؾ ادتتديٌ؟ أٓ اتتم ـ بتتل  اقعؾتتقل لتتى أ  يؽتتق  

ؿقفو  ن صصق  يف فؾ عؾؿ، وأكف ٓ لقز آعنتداء يف آخنصتوص  تـ عتوي 

إؼ آختتتا، هتتتؾ لتتتقز  تتت  ً أ  يؽتتتق  اقشتتتق  اقػؼقتتتف طٌقٌتتتًو؟ أو أ  يؽتتتق  اقطٌقتتتى 

ا  تـ إ  ؾتي طٌعتًو  تقؽق  اجلتقاب اقت،ي ياةتع هـتو ؿؼقفًو؟ وؿاع  و  ئً وأف 

إؼ اقعؼتتتؾ إذا فتتتو  عـتتتدهؿ بؼقتتتي  تتتـ عؼتتتؾ  تتتقؼقا: ٓ وا: هتتت،ا فتتت ل صتتت قح، 

طقتى! هتؾ أكتً  تـ عؾتامء ادتديٌ،  تو اقت،ي اعتاك  تـ فنتى ادتديٌ وفنتتى 

دًتتتـ قغتتتريه ااقاةتتتوا و تتتو هتتتق ادتتتديٌ اقصتتت قح و تتتو هتتتق ادتتتديٌ ادًتتتـ و

اكؼطتع ختاه ؿ قـئت،  قًتؼط يف يتده ويـؼطتع ؿتنذا اكؼطتع وادًـ ق،ااتف وو إؼ آ

  عـو إؼ اقـفويي.  اقٌ ٌ  ـ أصؾف ٕكف ي يؿش

عتتتتتترتك بلكتتتتتتف  تتتتتتـ أهتتتتتتؾ أٓ اعتتتتتترتك يف أكتتتتتتف ي تتتتتتؼ يف أهتتتتتتؾ آخنصتتتتتتوص وٓ 

آخنصوص ؿؽقػ كٌ ٌ  عف ؿؾت،قؽ عـتد و كـؼتؾ ك تـ أ  هت،ا  تديٌ  نتقااا 

ء؟  و أعنؼد ؿفتمٓء ا ٌندعتي ٓ ه،ا  فودة اقعؾامء ؿفؾ هق يم ـ بشفودة اقعؾام

يعنؼدو  بؽ ل أهؾ اقًتـي وبؽت ل ا ن صصتػ يف ذقتؽ وأكتو أـتاب قؽتؿ هت،ا 

 ا  وا  ـ بػ أهؾ اقًـي أكػًفؿ يقةد   ؾ ه،ا اخل ك يف اقػاوع.
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   ً: ا ،اهى فؾفو اعنؼد بل  ـتااءة اقػو تي يف فتؾ رفعتي  تـ اقافعتوت يف 

ا وـتتوققا: ٓ، إكتتام هتتل واةٌتتي واقػتتاع عـتتد اقصتتؾقات هتتل رفتتـ، إ ـتتوك  تت،و

ٓ صت ة  تـ ي »إوقػ  ـ ي يؼاأ اقػو ي ؿص اف بوطؾي قؼققف عؾقف اقًت ل: 

هتتتتؿ يؼققتتتتق : ٓ، ك تتتتـ كؼتتتتقا: صتتتت ة فو ؾتتتتي، أي: قتتتتقا  «يؼتتتتاأ بػو تتتتي اقؽنتتتتوب

ا عـك ٓ ص ة ص ق ي.. ٓ ص ة فو ؾي.. طقى! هـو إذًا دخؾـو يف خ ك يف 

فتتتؾ  تتتـ اقنػًتتترييـ قغتتتي  ؽتتتـت ٕكتتتؽ  قتتتـام اؼتتتقا: ٓ رةتتتؾ يف اقتتتدار اقؾغتتتي و

يعـل:  و يف أ د يف اقدار، قؽـ عـد و اؼقا: ٓ ؿنك إٓ عغ، اقػنقو  ف ا ؿنذًا: 

ٓ هتت،ه اتتليت أ قوكتتًو قـػتتل اجلتتـا  طؾؼتتًو يف اقؾغتتي وأ قوكتتًو اتتليت قـػتتل اقؽتتاما، 

 تد، عـتد و ـقتؾ: ٓ ؿنتك إٓ ؿؾام ـقؾ: ٓ رةتؾ يف اقتدار كػتل اجلتـا يعـتل: ٓ أ

عغ، هؾ  ؽؿـو عىل اقػنقو  بوإلعدال؟ ؿنقتو  ف تا  ػفتقل هت،ا بداهتي، إذًا: هت،ا 

ٓ صتت ة » تتو  عـتتوه؟ ٓ ؿنتتك فتتو  ً يف اقػنتتقة واقشتتٌوب وإؼ آختتاه، اتتاى! ـققتتف: 

اقتت )ٓ( هـتو   تؾ ٓ رةتؾ يف اقتدار، أل   تؾ ٓ ؿنتك   « ـ ي يؼاأ بػو ي اقؽنتوب

 تتـ  قتتٌ اقؾغتتي يؿؽتتـ هتت،ا ويؿؽتتـ هتت،ا، قؽتتـ اقؾغتتي يف داغتتاًم ـقاعتتد  إٓ عتتغ؟

ووقابط  نك ٓ اصري ؿقى بػ اقـوس،  ػ يؼقا اقؼوغؾ: ٓ رةتؾ يف اقتدار 

ينٌتتتتودر إؼ اقتتتت،هـ أ  اقـػتتتتل كػتتتتل اجلتتتتـا وقتتتتقا فتتتت،قؽ ٓ ؿنتتتتك إٓ عتتتتغت ٕ  

اق وكقي يف ٓ  اقػنقو  يف اققاـع ف ريو  ةدًا هؾ اققاـع يضطا اقًو ع أ  يػفؿ ٓ

ؼصقد هبو كػل اقؽاما وققا كػل اجلـا يعـل:  و يف ؿنك يف اقتدكقو ا ؿنك أ  

ؾتتري عتتغ، وقتتقا إ تتا  قتتـام يؼتتقا اقعتتايب: ٓ رةتتؾ يف اقتتدار ؿؾتتقا هـتتوك يف 
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اقتت،هـ أكتتف يقةتتد رةتتوا يف اقتتدار، قؽتتـ هتتق يايتتد أ  يؼتتقا: ٓ رةتتؾ فتتو  ً يف 

 اقدار، ٓ ينٌودر ه،ا اقؽ ل.

عتىل أي  «ٓ ص ة  ـ ي يؼتاأ بػو تي اقؽنتوب»إذًا دديٌ اقا قا: كاةع 

اقؼوعداػ يػفؿ؟ يػفؿ عىل اقؼوعدة إوؼ ٕكف هت،ا  ؽتؿ وعتل ؿوٕصتؾ يف 

ٓ قـػتتتتل اجلتتتتـا إٓ إذا فوكتتتتً ـايـتتتتي ـوغؿتتتتي فتتتتام هتتتتق يف ا  تتتتوا اق تتتتوين ٓ ؿنتتتتك، 

اقؼتتتاآ  ؿؼتتتوا:  إ ـتتتوك ـتتتوققا: ٓ، ك تتتـ كؼتتتقا: ٓ صتتت ة أي: فو ؾتتتي بتتتدققؾ أ 

ـَ اْقُؼْاآ ِ ﴿  ِ َ َاُءوا َ و َاقَن  ـْ و و اقنت كت   طؾتؼ.. كعتؿ ٓ لتقز  [21]ملمامل ﴾َؿو

هتتؿ يؼققتتق : ٓ لتتقز اؼققتتده بودتتديٌ هـتتو اقشتتوهد،  تتوذا؟ ٕ  اقؼتتاآ   نتتقااا 

   ه،ا ادديٌ آ ود؟إوادديٌ آ ود، هـو اقشوهد إذًا،  ـ ـوا 

ؽ،ا يدعل وـتد اؽتق  دعتقى صت ق ي قؽتـ ه،ا اقػؼقف ادـػل ا نعصى ه

بوقـًٌي إققف، هق  و وةد ،،ا ادديٌ اقطاع اقؽ رية  نك يصؾ إؼ اعنؼتود أكتف 

 تتتديٌ  نتتتقااا، قؽتتتـ ك تتتـ كؼتتتقا قتتتف: أ تتتري ا تتتم ـػ يف ادتتتديٌ وهتتتق اإل تتتول 

اقٌ تتتوري قتتتف ر تتتوقي  تتتامهو ةتتت ء اقؼتتتااءة ر تتتوقي خوصتتتي يف اقؼتتتااءة وراء اإل تتتول 

ٓ صت ة  تـ ي يؼتاأ بػو تي »ـتوا:  ¢اقااا عـدكو أ  اقـٌل   طؾع ه،ه اقا وقي

ٔ  كؼٌؾ  فودة أ ري ا م ـػ يف ادديٌ بتل  هت،ا ادتديٌ  نتقااا وؿ «اقؽنوب

أل كؼٌتتتؾ  تتتفودة ؿؼقتتتف قتتتقا قتتتف ا تتتنغوا بعؾتتتؿ ادتتتديٌ وٓ  عتتتاوك عـتتتد اقعؾتتتامء 
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دوقي ه،ه وا  ـ بعده أ  قف  شورفي يف عؾؿ ادديٌ؟ ٓ  ؽ أكـو واؤاق،يـ ةو

 كلخ، بؼقا ا  ن  يف ه،ا اقعؾؿ وهق اقٌ وري .

ؿف،ا اخلؾقغ صو ى اقؽنوب ا  عقل: ادؼ اقدا غ.. يليت ويـصتى كػًتف 

جمنفتتتد يف ادتتتديٌ.. جمنفتتتد يف اقنػًتتتري.. جمنفتتتد يف اقػؼتتتف ا ؼتتتور .. عتتتىل 

ا ،اهى إربعي وإربعي عؽ وإربعتػ، وإؼ آختاه، ويتليت يؼتقا قتؽ: هت،ا 

يٌ آ تتتود،  تتتـ أكتتتً يتتتو رةتتتؾ؟! ٓ أ تتتد يعتتتاك عـتتتؽ أكتتتؽ ا تتتنغؾً بؽنتتتى  تتتد

ادديٌ خوصي اقنتل عـتد أهتؾ اقًتـي وانوبعتً طتاع هت،ا ادتديٌ وذاك.. ويف 

 إخري  و اٌػ قؽ أ  ه،ا ادديٌ  ديٌ اقااا.

 تتو ـقؿتتي  تتفوداؽ؟ ؿفتتق إذًا: رةتتؾ  غتتاور أو يعتتاك أكتتف قتتقا عتتىل عؾتتؿ قؽتتـ 

ٔبتتوء وإةتتدادت وقتت،قؽ ؿتت  بتتد  تتـ ووتتع  ٌتتودئ يايتتد أ  يميتتد  تتو وةتتد عؾقتتف ا

وـقاعتتد ينػتتؼ عؾقفتتو بعتتد ذقتتؽ  ؽتتـ إزاقتتي خ ؿتتوت أو بعتته اخل ؿتتوت عتتىل 

إـؾت ٕكف أكو أعنؼد أ  ه،ه خ ؿوت بـقً عىل خ ك يف إصقا، ؿنذا ااػتؼ 

يف يشء  تتتـ هتتت،ه إصتتتقا أ ؽتتتـ آاػتتتوع يف يشء  تتتو ينػتتتاع وٓ أـتتتقا: يف 

 ا اقٌ ٌ هـو ؿقام يؼوا: إكف ؿاوع وققا بلصقا.قق فاقػاوعت ٕك

 (01:  09: 01/   310) اهلدى والنور / 

 (  01:  13: 09/   310) اهلدى والنور / 
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 َضادر ايغٝع١ ٚاإلباض١ٝ
هـتتوك أـتتقاا ياددهتتو بعتته اقـتتوس ا ـنًتتٌػ إؼ بعتته اجلامعتتوت أو اقػتتاع 

دققؾ واقربهتو ، يؼققتق : اإل   قي ؿـايد  عاؿي صت نفو أو بط فتو يف وتقء اقت

إ  قؾشقعي ادؼ بل  ي ؼقا بؿصودرهؿ و اويوهتؿ وأ  ٓ ك وقػفؿ يف ه،ا ادؼ 

 ويٌؼقا ؿاـي  ـ ا ًؾؿػ وف،ا ادوا قإلبووقي وبوـل اقػاع اإل   قي؟

 بًؿ ا: واقص ة واقً ل عىل ر قا ا:. اقشق :

إ  قؽتتتؾ أصتتت وب  ةتتتقايب عتتتىل هتتت،ا اقًتتتماا يشتتتٌف كو تتتًو فتتتام قتتتق ـتتتوا ـوغتتتؾ

اقتتديوكوت ا قةتتقدة اققتتقل ادتتؼ أ  يعنؿتتدوا عتتىل فنتتٌفؿ: اقاوايتتوت اقنتتل ؿقفتتو، 

قؽــو ك ـ كؼتقا ةقابتًو عتـ هت،ا وذاك:  تـ أيتـ ةتوء هت،ا ادتؼ وك تـ كعؾتؿ  تـ 

ٌؼ بِـٌََتتتتتتنٍ ﴿  تتتتتتؾ ـققتتتتتتف اٌتتتتتتورك واعتتتتتتوؼ: 
وَءُفْؿ َؿوِ تتتتتت ـَ آَ ـُتتتتتتقا إِْ  َةتتتتتت ِ،ي تتتتتت تتتتتتو اق  َ و َأَي  َيتتتتتت

ؿوقنٌػ  ـ خصقصقوت اقؽيعي اإل   قي اقنل اًتنؾ ل أو  [6لحجيم: ]م﴾َؿنٌََق ـُقا

إٓ بعتتتد اقن ؼتتتؼ واقن ٌتتتً  تتتـ  ¢اؾتتت ل فتتتؾ  ًتتتؾؿ أ  ٓ يتتتاوي  تتتقئًو عتتتـ اقـٌتتتل 

وٓ  ؽ أ  أوا  و كٌدأ بف  ـ اقؽت ل هتق  تقا  ¢ص ي ه،ه اقـًٌي إؼ اقـٌل 

عًو بغه قمج و ياوى عـ اقـٌل عؾقف اقص ة واقً ل يف بطق  فنى ا ًؾؿػ 
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هتتق ا اةتتع  ¢اقـظتتا أ  عتتـ اختتن ك  تت،اهٌفؿ و شتتورهبؿت ذقتتؽ ٕ  اقـٌتتل 

اق وين بعد اقاب اٌورك واعوؼ، وكعـل: فام أ  اقاةقع يـٌغل أ  ياةع ا ًؾؿ 

إؼ ربتتف، أي: إؼ فنوبتتف ؿؽتت،قؽ لتتى عتتىل ا ًتتؾؿ أ  ياةتتع إؼ كٌقتتف أي: إؼ 

بتتل  ينؿًتتؽقا بؽنتتوب ا: عتت  وةتتؾ  تتـنفت ذقتتؽ ٕ  ا: عتت  وةتتؾ أ تتا ا ًتتؾؿػ 

  ـ ةفي أخاى. ¢ ـ ةفي وبًـي اقـٌل 

وفتتام أووتتح يف ؾتتري  تتو آيتتي يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ أ  اقؼتتاآ  اقتت،ي هتتق إصتتؾ 

،،ا اإل ت ل بواػتوع ا ت،اهى واقػتاع ؿؼتد بتػ ؿقتف أ  هت،ا اقؼتاآ  ٓ  تٌقؾ إؼ 

ل فتتام يف ـققتتف عتت  ؿفؿتتف ؿفتتاًم صتت ق ًو إٓ  تتـ طايتتؼ بقوكتتف عؾقتتف اقصتت ة واقًتت 

قِْفؿْ ﴿وةؾ:  َا إِقَت و كُت ى َ قِؾـ توِس  َت ْفَا قُِنٌَتػى ؿفت،ا اقٌقتو   [33]ملنحرل ﴾َوَأكَ ْقـَو إَِققَْؽ اق،ى

هق  و يعاك عـد عؾامء ا ًؾؿػ بوقًتـي أو بودتديٌ اقـٌتقي و قـئت، ؿتنذا فتو  

ف أ   تتـ أ وديتتٌ ؿعؾقتت ¢ تتـ اققاةتتى أ  ين ٌتتً ا ًتتؾؿ ؿتتقام يلاقتتف عتتـ اقـٌتتل 

ـؽتتح قتتف اقصتتدر ققنقصتتؾ هبتت،ا اقطايتتؼ يينٌـتتك طايؼتتًو عؾؿقتتًو اطؿتتئـ قتتف اقتتـػا و

 إؼ  عاؿي  و ـوقف عؾقف اقً ل و و ؿعؾف عؾقف اقً ل بقوكًو قؾؼاآ .

ؿفـتتتو كؼتتتػ  تتتع اقػتتتاع فؾفتتتو:  تتتو هتتتق اقطايتتتؼ  عاؿتتتي اقًتتتـي أو اقٌقتتتو  بتتتوقنعٌري 

 عاوك بام يًؿك بوقًـد،  ؾؼاآ ؟  و هق اقطايؼ عـدفؿ؟ أ و طايؼـو ك ـ ؿفقق

أي: أ  ياوي اق ؼي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي عتـ اق ؼتي وهؽت،ا  نًؾًت ً آخت، بعضتفؿ 

 تتع    ظتتي أ  هـتتوك أ تتٌوبًو كـتتع  ¢عتتـ بعتته إؼ أ  يـنفتتل اخلتترب إؼ اقـٌتتل 
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أ قوكًو  ـ آعنامد عىل   ؾ ه،ه اقًؾًؾي اقنل اًؿك بوقًـد، ه،ا اقعؾؿ اقت،ي 

اقتت،ي يؼصتتد بتتف اققصتتقا إؼ  عاؿتتي  تتو ـوقتتف اقا تتقا  يتتدور  تتقا درا تتي اقًتتـد

عؾقف اقً ل أو  و ؿعؾف قـنؿؽـ بف  ـ اػًري اقؼاآ ، ه،ا اقعؾؿ اػادت بف اقػاـي 

اققا تتدة  تتـ اقػتتاع اإل تت  قي فؾفتتو ـتتدياًم و تتدي ًو وهتتل: أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي 

اٌوع ا ،اهى بوقنعٌري اقعولت ٕكف يدخؾ ؿقف فؾ ا ،اهى  ـ اقـو قي اقػؼفقي.. أ

إربعتتي فتتام يتتدخؾ ؿقتتف أهتتؾ ا تت،اهى اقؽ  قتتي إختتاى  تتـ أيضتتًو اتتدخؾ يف 

داغتتاة أهتتؾ اقًتتـي وإ  فتتو  هـتتوك يشء  تتـ اقتتن ػظ يف إدختتو،ؿ يف هتت،ه اقتتداغاة 

فوٕ وعاة وفو واايديي ؿًقاء ـؾـتو عتـ هت،يـ ا ت،هٌػ اقؽ  قتػ أو ـؾـتو عتـ 

همٓء  نػؼق   ع أهؾ ادديٌ عىل أ  ا ،اهى اقػؼفقي إربعي ؿؽؾ همٓء و

طايؼي  عاؿي اققصقا إؼ  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل  ـ هدى و ـ بقو  

 اقؼاآ  ققا هـوك إٓ اإل ـود، اػادت بف أهؾ اقًـي دو  اقطقاغػ إخاى.

ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا  ًتتتؾاًم قتتتدى اقػتتتاع بصتتتقرة عو تتتي وقتتتدى  قةتتتف هتتت،ا اقًتتتماا 

أ  أ دًا يـوـش يف ص ي ه،ا ا تـفٍ  عاؿتي  تو فتو  بصقرة خوصي، وٓ أعنؼد 

عؾقتف اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل  تتـ ا،تتدى واقًتترية وأفتترب دققتتؾ عتتىل ذقتتؽ أ  بعتته 

إؿااد  ـ إ ؿ اقؽوؿاة اقنتل ٓ اشترتك  تع اقػتاع اإل ت  قي فؾفتو يف اقشتفودة 

ل   تو بوقا وقي ـد اعرتؿقا وه،ا رؾؿ أكقؿفؿ بت ¢: ع  وةؾ بوقق داكقي وقـٌقف 
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عـتتد ا ًتتؾؿػ  تتو يًتتؿك بوقًتتـد  عاؿتتي اقنتتوري  اإل تت  ل إوا هتت،ا يشء 

 اػادت بف إ ي اإل   قي دو  إ ؿ إخاى.

وفتام يؼتقا  تتق  اإل ت ل ابتتـ اقؿقتي ر:تتف ا:: بتل  إ تتي اإل ت  قي كقتت ت 

عىل أ نل اققفقد واقـصورى بؽقفو عىل ا،دى وعىل اقنق قدت ف،قؽ كق ت 

ادتتديٌ  تتـ اإل تت  قػ عتتىل بؼقتتي اقػتتاع إختتاى يف فسفتتو هتت،ا ا تتـفٍ أ تتي 

اقعؾؿل اقؼوغؿ عىل اقًتـد و تو يؾتقذ بتف وينعؾتؼ بتف  تـ  عاؿتي عؾتؿ ا صتطؾح يف 

ادديٌ وعؾؿ اجلاح واقنعديؾ ؿلهؾ ادديٌ اػادوا  ـ بػ اقػاع اإل   قي 

إ تتتؿ ا عنؼتتتدة فؾفتتتو فتتتام اػتتتادت إ تتتي اإل تتت  قي بو،تتتدى واقنق قتتتد  تتتـ بتتتػ 

 بوٕديو  فوققفقد واقـصورى وؾريهؿ ؿف،ا فف،ا.

قتتت،قؽ أعتتتقد ٕـتتتقا: إذا فتتتو    تتتؾ هتتت،ا اقًتتتوغؾ أو اقـوـتتتؾ يعنؼتتتد بصتتت ي هتتت،ا 

ا تتتتـفٍ ؿتتتتـ ـ كؼتتتتقا ،تتتتؿ  قـتتتت،اك: بتتتتل  هتتتت،ا اقنًتتتتؾقؿ اقتتتت،ي يدكتتتتدكق   ققتتتتف 

ويؼققتتتق : بلكتتتف ٓ يـٌغتتتل ٕهتتتؾ اقًتتتـي أ  يـؽتتتاوا عتتتىل اقشتتتقعي اعتتتنامدهؿ عتتتىل 

نتتتٌفؿ وعتتتىل روايتتتوت فنتتتٌفؿ كؼتتتقا: إ  فوكتتتً فنتتتٌفؿ ـوغؿتتتي عتتتىل هتتت،ا ا تتتـفٍ ف

اقصتت قح  تتـ أ تتوكقد  نصتتؾي وروايتتوت يـٌغتتل  عاؿنفتتو  تتـ صتت نفو  تتـ وتتعػفو 

 قـئ، كؼقا: اقػصؾ بػ أهؾ اقًـي وبػ اقشقعي إكتام هتق اقاةتقع إؼ إ توكقد، 

 ٓ. اجلقاب:ؿفؾ اقشقعي عـدهؿ أ وكقد فام عـد ا ًؾؿػ، 
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 اعنؼودي أ  ا ؼصقد  ـ   ؾ ه،ا اقًتماا أو  تـ   تؾ هت،ه اقتدعقى أ  ويف

قؾشتتتقعي أ  يعنؿتتتدوا هتتتق اقنؿفقتتتد قؾػتتتاع إختتتاى أ  يعنؿتتتدوا عتتتىل فنتتتٌفؿ هتتتؿ، 

فوإلبووقي    ً وفوق يديي    ً وك ق ذقؽ  ـ اقػاع اإل   قي، فؾ ه،ه اقػاع 

ةتتد قتتدَيو أ وديتتٌ  تتـ عتتاك فنٌفتتو ؿفتتل ؿؼتترية ؿؼتتاًا  تتدـعًو  تتـ  قتتٌ أكتتف ٓ يق

ااوى عـ اقا قا عؾقف اقً ل بؽ اة يؿؽـفؿ أ  يعنؿدوا عؾقفو يف ؿفؿ اقؼاآ  

اقؽايؿ فام يقةد ذقؽ عـد أهؾ اقًـي وعـد أهؾ ادديٌ ب وصي  ـفؿت ق،قؽ 

ؿف،ا اق،ي يؼتقا هت،ه اقؽؾؿتي إكتام يؿفتد قؾػتاع إختاى أ  اعنؿتد عتىل اقؽنتى 

 واقاوايوت اقنل عـدهؿ.

إ  فتتتو   تتتو عؾقتتتف عؾتتتامء ادتتتديٌ  تتتـ آعتتتنامد عتتتىل إ تتتوكقد أعتتتقد ٕـتتتقا: 

و عاؿتتتي اقتتتاواة وك تتتق ذقتتتؽ  تتتو ينعؾتتتؼ بعؾتتتؿ اجلتتتاح واقنعتتتديؾ وعؾتتتؿ  صتتتطؾح 

ادديٌ هؿ يم ـق  بص ي ه،ا ا تـفٍ ؿـطتوقٌفؿ بتل  يؾن  تقا كػتا ا تـفٍ يف 

 إيٌوت  و عـدهؿ  ـ روايوت انعؾؼ بؿ،هٌفؿ أو بػاـنفؿ.

أ  ه،ا اقطايؼ إ  ي يًؾؿ بف.. هت،ا ا تـفٍ ادتدي ل  قؽـل أـقا: إ  اققاـع

إ  ي يًؾؿ بف  ـ اقػاع إختاى أو  تـ أهتؾ إديتو  إختاى  عـتك ذقتؽ أفتؿ 

مجقعتتًو ٓ يًتتنطقعقا أ  ي ٌنتتقا ديتتوكنفؿ و تت،هٌفؿ و تتو عؾقتتف هتتؿ  تتـ هتتدى أو  تتـ 

وتتت ات ٕكتتتف ٓ يقةتتتد هـتتتوك طايؼتتتي وو تتتقؾي أختتتاى  عاؿتتتي  تتتو فتتتو  يف اقتتت  ـ 

ؼتتديؿ إٓ بطايتتؼ اإل تتـود، وإ  ـتتوققا: ك تتتـ كًتتؾؿ بصتت ي هتت،ا ا تتـفٍ وأكتتتف ٓ اق
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طايتتتؼ إٓ آعتتتنامد عتتتىل اإل تتتـود  قـئتتت، كؼتتتقا ،تتتؿ: أيتتتـ فنتتتى ادتتتديٌ اقنتتتل 

اعنؿتتتدو  عؾقفتتتو، وأيتتتـ فنتتتى اقاةتتتوا اقنتتتل اعنؿتتتدو  عتتتىل  عاؿتتتي اق ؼتتتي..  تتتـ 

ء يت،فا اقضعقػ..  تـ اقؽت،اب..  تـ اققوتوع إؼ آختاه؟ ٓ يقةتد عـتدهؿ يش

 تتتتـ هتتتت،ا اقؼٌقتتتتؾ إط ـتتتتًو، يتتتتؿ أيتتتتـ اقؽنتتتتى اقنتتتتل يعنؿتتتتدو  عؾقفتتتتو يف  صتتتتقؾ 

إ وديتتٌ؟ ك تتـ عـتتدكو  تت  ً  تتو  تتوء ا:  ئتتوت اقؽنتتى بعضتتفو طٌتتع وأف اهتتو ي 

يطٌتتتع  نتتتك أ  فؾفتتتو اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل بوٕ تتتوكقد 

،ا اقؽتت ل بتتل  فتتؾ وٓ كعـتتل ك تتـ  قتتـام كؼتتقا هتت ¢ا نصتتؾي  تتـفؿ إؼ اقـٌتتل 

قؽــو كايد أ  كؼقا: بلفؿ يف هت،ه ا ئتوت  ¢ذقؽ هق ص قح يوبً عـ اقـٌل 

ا ئتتوت  تتـ اقؽنتتى ـتتد ـتتد قا قـتتو اقق تتقؾي اقنتتل هبتتو يتتنؿؽـ اقعتتوي  تتـ  عاؿتتي  تتو 

، أي: ـد قا قـو إ وديتٌ بوٕ توكقد، يتؿ  ؼوبتؾ ¢صح  و ي يصح عـ اقـٌل 

ٕ تتوكقد عـتتدكو فنتتى اعتتاك بؽنتتى أ تتامء هتت،ه اقؽنتتى اقنتتل اتت،فا إ وديتتٌ بو

اقاةوا واقاواة يف ه،ه اقؽنى إققك ا مقػي  ـ اقاواة.. فؾ وا د ي،فا  ـ 

هتتؿ  تتققخف..  تتـ هتتؿ ا  ،اتتف أختت،يـ عـتتف.. و نتتك وقتتد و نتتك  تتوت.. وهتتؾ 

ا نؼول  ػظف واطتاد  نتك آختا ر تؼ  تـ  قواتف أل اختنؾط ـٌتؾ  قاتف وك تق ذقتؽ 

ـ اإل ت  قػ عتىل  توغا إ تؿ  تـ ةفتي وكػ تا أيضتًو  ـ اقعؾقل اقنل كػ تا ك ت

ك تتـ اقًتتـقػ عتتىل  تتوغا اقػتتاع  تتـ ةفتتي أختتاى بلكـتتو و تتدكو ؿؼتتط اقتت،يـ  تتـ ا: 

ع  وةؾ عؾقـو بؿ ؾ هت،ه اقق تقؾي اقنتل  ػتظ ا: قـتو ديــتو وؿتوًء بقعتد ربـتو اٌتورك 
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ْقـَتتتتتتو اقتتتتتت،ى ﴿واعتتتتتتوؼ اقتتتتتت،ي ـتتتتتتوا يف اقؼتتتتتتاآ  اقؽتتتتتتايؿ:  ـُ َك   و َكْ تتتتتت تتتتتت ُف إِك  و َقتتتتتت تتتتتت ْفَا َوإِك 

 .[1]ملحجي ﴾َدَوؿُِظق َ 

قـيب بعته إ  ؾتي: اقشتقعي  ت  ً هتمٓء أعظتؿ فنتوب عـتدهؿ هتق اقؽنتوب 

ا ًتتؿك بوقؽتتويف قؾؽؾقـتتل وهتتق هـتتو عتتدة جمؾتتدات وتت ؿي، أوًٓ: هتت،ا اقؽنتتوب 

أف تتتتاه بتتتتوقنعٌري ادتتتتدي ل اقًتتتتـل  عووتتتتقؾ وأ ًتتتتـفو  اا تتتتقؾ وأف اهتتتتو  ؼتتتتوطقع 

،و ع ـي بوقا قا عؾقف اقً ل وإكام عىل زيـ اقعوبديـ أو  يعـل:  قـقؿي ققا

عتتىل اقصتتودع أو أو ك تتق ذقتتؽ  تتـ أغؿتتي أهتتؾ اقٌقتتً، ؿفتت،ه اقؽنتتى أوًٓ: ققًتتً 

 حنصي بل وديٌ اقا قا ؿؼط.

يوكقتتًو: هتت،ه اقؽنتتى وهتت،ا أ فتتو عـتتدهؿت ٕفتتؿ يلتت ق  بعضتتفؿ بتتل  فنتتوب 

اقٌ توري عـتد اقًتـي،  تع ذقتؽ اقؽويف ه،ا قؾؽؾقـتل عـتد اقشتقعي بؿـ قتي صت قح 

إذا ـوبؾتتً هتت،ا اقصتت قح عـتتد أهتتؾ اقًتتـي بتت،اك اقصتت قح ا  عتتقل عـتتد اقشتتقعي 

وةتتدت ؿاـتتًو  و تتعًو ةتتدًا بقتتـفام فتتام ـقتتؾ ـتتدياًم: ؿتتليـ اق ايتتو  تتـ اق تتاى وأيتتـ 

 عوويي  ـ عغ،  نسد أ وديٌ اقٌ وري فؾفو ص ق ي بوٕ وكقد ا نصؾي  ـف 

قؾتتي اكنؼتتدهو بعتته أهتتؾ ادتتديٌ و تتؾؿ بصتت نفو فؾفتتو إٓ أؿتتااد ـؾ ¢إؼ اقـٌتتل 

قإل تتول اقٌ تتوري إٓ أؿتتااد ـؾقؾتتي  ـفتتو، أ تتو فنتتوب اقؽتتويف قؾؽؾقـتتل ؿوقتت،يـ كؼ تتقا 

وـتتد قا يف بعتته اقطٌعتتوت رص تتقا بتتل .. فؿقتتي فٌتترية ةتتدًا ةتتدًا  تتـ اقاوايتتوت 
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اقنتتل ؿقفتتو عتتـ اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل أو عتتـ أهتتؾ اقٌقتتً ٓ اصتتح و تتع ذقتتؽ ؿفتتق 

 ؿ يف  ـ قي ص قح اقٌ وري.عـده

كؼوبؾ   ؾ ه،ا اقؽنوب ا نعؾؼ بوقاوايي عـ اقا قا عؾقف اقًت ل وعتـ أهتؾ 

اقٌقتتتتتً ؿتتتتتام هتتتتتل اقؽنتتتتتى اقنتتتتتل عـتتتتتدهؿ  عاؿتتتتتي رةتتتتتوا اقشتتتتتقعي اقتتتتت،يـ يتتتتتاوو  

إ وديٌ عـ اقا قا عؾقتف اقًت ل؟ ،تؿ فنتى صتغرية ادستؿ ةتدًا عٌتورة عتـ 

ٓ  د ؿقفو اقيقؼًو رصحيًو، وٓ  د جمؾد وا د أو جمؾديـ، يؿ  ػ درا نفو 

ؼفؿ وعتتتتتىل قهـتتتتوك أغؿتتتتي فلغؿتتتتتي أهتتتتؾ اقًتتتتتـي اقتتتت،يـ كنشتتتتتٌع بتتتتوٓط ع عتتتتتىل اتتتتقي

 تتتتاحيفؿ فوإل تتتتول أ:تتتتد واقٌ تتتتوري وحيقتتتتك بتتتتـ  عتتتتػ وعتتتتغ بتتتتـ ا تتتتديـل 

واقاازي وك ق ذقؽ ابـ  ٌو    ؾ همٓء إغؿتي ٓ يقةتد عـتد اقشتقعي أبتدًا ؿفتؿ 

 ؿؼااء  ـ اقـو قنػ:

  قي إوؼ: هل اقق قؾي  عاؿي ص ي ادديٌ وهق اقًـد.اقـو

 واقـو قي إخاى: اقق قؾي قـؼد اقًـد بؿعاؿي اقاةوا.

ؿفؿ ؿؼتااء يف فتؾ  تـ هتواػ اقق تقؾنػ وقت،قؽ ؿفتؿ ٓ يًتنطقعق  أ  يمقػتقا 

 تتتت  ً أكتتتتو اقاةتتتتؾ إقٌتتتتوين اقتتتت،ي أصتتتتؾف أعسؿتتتتل.. أ  قتتتتف  ؾًتتتتؾنو :  ؾًتتتتؾي 

ؾًؾي إ وديتٌ اقضتعقػي.. إؼ أ  عـتده هتق و تده إ وديٌ اقص ق ي، و 

ؿض ً عـ اقٌ وري و ًؾؿ اق،يـ اؼتد قكو ك تق أقػتػ  تـ إ وديتٌ اقصت ق ي 

 ؿليـ فنى اقشقعي يف كقق  اقص قح  ـ اقضعقػ؟ ٓ وةقد   ؾ ه،ا إط ـًو.
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وإذا اافـتتتو اقشتتتقعي ةوكٌتتتًو وهتتتؿ بتتت   تتتؽ وادتتتؼ يؼتتتوا هتتتؿ ينؾتتتق  يف ا ـ قتتتي 

بعد أهؾ اقًـي  ـ  قٌ ا نغو،ؿ بوقعؾقل اقؽتعقي واقعؼؾقتي وك تق ذقتؽ  اق وكقي

 ـ بػ اقػاع إخاى ؿـلخ،    ً بعدهؿ يليت اق يديي ؿليـ فنى اق يديي؟ أيضًو 

يتتتليت كػتتتا اقًتتتماا اقًتتتوبؼ.. فنتتتٌفؿ اقنتتتل اتتتاوي إ وديتتتٌ عتتتـ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اجلاح واقنعديؾ.. أكو اقً ل.. فنٌفؿ اقنل ان دث عـ اقاواة وعـ  اااٌفؿ يف 

  صتتقًو إؼ أ  ٓ أعتتاك فنوبتتًو قؾ يديتتي يف اجلتتاح واقنعتتديؾ، أعتتاك قؾشتتقعي 

بعتتته اقؽنتتتى قؽـفتتتو ٓ اتتتاوي وٓ اشتتتػل، أ تتتو اق يديتتتي إؼ أ  ٓ أعتتتاك ،تتتؿ 

 فنوبًو يف  عاؿي رواة فنى ادديٌ عـدهؿ.

ؿ قؽتتـ  تتـ أعستتى إ تتقوء عـتتدهؿ فنتتوب يف روايتتي إ وديتتٌ  عنؿتتد عـتتده

 ًـد زيد بـ عغ..  ًـد زيد ه،ا ياويف رةؾ ف،اب عـدكو وهتؿ ٓ يًتنطقعق  

دؿوعتتتًو عـتتتفت ٕفتتتؿ ؿؼتتتااء يف اقتتترتاةؿ إط ـتتتًو، ؿتتتنذا فتتتو  هتتت،ا ا ًتتتـد هتتتق عؿتتتدة 

 تت،هٌفؿ وقتت،قؽ كستتد  تتقاء اقشتتقعي أو اق يديتتي إفتتؿ يعنؿتتدو  عتتىل فنٌـتتو ك تتـ 

ادوا أ  يميتدوا  تو عـتدهؿ  تـ أهؾ اقًـي يف اليقد  و عـدهؿ  ـ ادؼ، أ تو إذا أر

اقٌوطؾ يف وةفي كظاكو ؿ  لدو  يف فنٌفؿ إٓ روايوت  ـؼطعي أو  ؼطقعي أو 

ك ق ذقؽ  ـ اقعؾؾ ا عاوؿي عـتد أهتؾ ادتديٌ.. هت،ا   توا ينعؾتؼ.. ذاك   توا 

ينعؾؼ بوقشتقعي اقؽتويف اقت،ي هتق بؿـ قتي صت قح اقٌ توري وهتق ٓ يقيتؼ بتف  نتك 

 ـ عؾامء اقشقعي يف اقعل ادورض وؿقتف طو توت  تـ  بوقـًٌي قٌعه ا  ؼؼػ
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 قٌ كًٌي عؾؿ اقغقى إؼ أهؾ اقٌقً وك ق ذقتؽ، وقًتـو يف هت،ا اقصتدد أ ، 

وه،ا  ل  اق،يـ يتلاق  بعتد اقشتقعي،  تـ بعتد اقًتـي يتليت اقشتقعي يتؿ ـؾـتو اق يديتي 

 عـدهؿ  ًـد زيد بـ عغ وياويف ف،اب عـدكو.

وأخري وهؿ اخلقارج أو اإلبووقي، أهؿ فنوب عـد كليت أخريًا إؼ   وا يوقٌ 

اإلبووقي هق اقؽنوب ا ًؿك بؿًـد اقابقع بـ  ٌقى إزدي وـد ابنتدع بعته 

 نلخاَيؿ  ضوهوة  ـف  و عـد أهؾ اقًـي  ـ ص قح اقٌ توري وصت قح  ًتؾؿ 

وص قح ابـ خ يؿي وص قح ابـ  ٌو ، هؿ  و عـدهؿ أي فنوب ا ؿف صت قح 

نتتوب ا عتتاوك ـتتدياًم و تتدي ًو بو تتؿ  ًتتـد اقابقتتع ابتتـ  ٌقتتى ؿوبنتتدعقا ،تت،ا اقؽ

ؿؼتتتد  تتتؿقه صتتت قح  تتتـ عـتتتدهؿ  تتتؿقه بوقصتتت قح  ضتتتوهوة قصتتت قح اقٌ تتتوري 

وصتت قح  ًتتتؾؿ وك تتتق ذقتتتؽ، هتتت،ا اقؽنتتوب اقتتت،ي هتتتق  ًتتتـد اقابقتتتع أو بتتت عؿفؿ 

يًؿقكف بوقص قح ؿـؼقا: ه،ا اقص قح  عنؿد أوًٓ عىل بعته اقشتققخ قؾابقتع 

ػ اتتتاامجفؿ  نتتتك عـتتتدهؿ، اتتتاامجفؿ ؾتتتري  عاوؿتتتي، بتتتؾ بتتتـ  ٌقتتتى ؾتتتري  عتتتاوؿ

أعسى  ـ ه،ا بؽ تري وهبت،ا أكتو أفتل اقؽت ل عتـ هت،ا اقًتماا، أعستى  تـ هت،ا 

وي ااقعستتتى أ  اقابقتتتع بتتتـ  ٌقتتتى ٓ اامجتتتي قتتتف ٓ عـتتتدكو وٓ عـتتتدهؿ، هتتت،ا اقتتتا

 اق،ي فنى ص قح اقابقع بـ  ٌقى.

د عتتىل فنتتٌفؿ اجلتتقاب قتت،قؽ ؿوقتت،ي يؼتتقا: أكتتف ٓ يـؽتتا عتتىل اقشتتقعي آعتتنام

عاؿـتتتوه هبتتت،ا اقنػصتتتقؾ و تتتقة ه أكتتتف ٓ يؿؽتتتـ آعتتتنامد عتتتىل روايتتتي وـعتتتً ؿتتتقام 
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 ه انعؾؼ بوقا قا عؾقف اقً ل أو بؿـ بعتده  تـ اقصت وبي اقؽتاال إٓ بطايتؼ 

اإل ـود أوًٓ و عاؿي اقاواة ةا ًو واعدي ً يوكقًو ؿؽؾ اقػاع اإل   قي ؿؼااء  ـ 

إ  ؾتتي عاوتتـوهو أ تتو ؽؿت قتت،قؽ كؼتتقا وك ؿتتد ا: أ   هتتواػ اقق تتقؾنػ وهتت،ه

ةعؾـو أوًٓ  ًؾؿػ  ق كو ب،قؽ عىل أهتؾ اقؽنتوب أمجعتػ، يتؿ ةعؾـتو  تـ أهتؾ 

 اقًـي  ـ ا ًؾؿػ  قٌ أكف ٓ يقةد عـد اقػاع إخاى  و َيندو  بف  ٌقق ً.

 ا: يؽا ؽ يو  ق .. ة اك ا: خري..  داخؾي:

 ع اقص قح اٌع اقٌ وري..اؼؾقدًا  ـ ةو  اقشق :

أ نوذكو انؿقاًم قؾٌ تٌ يت،فا يف بعته فنتى اإلبووتقي أ  قتف اامجتي   داخؾي:

وأ قوكتتًو يطققتتق  وأختت، عتتـ ؿتت   وراح وأاتتك وفتت،ا.. ؿؽقتتػ كًتتنطقع أ  كسقتتى 

 عؾقفؿ يف   ؾ ه،ا؟

كعؿ، ه،ا ي،فاوكف  ًى طايؼنـو ك ـ وققا ،ؿ  ـد  نصؾ بـػا  اقشق :

ي قؾابقتتع بتتـ  ٌقتتى يعـتتل: ك تتـ  تت  ً أي اامجتتي كايتتدهو اقتت،ي يتت،فا هتت،ه اقرتمجتت

كعؾتتق هبتتو  نتتك كصتتؾ إؼ أـتتاب  صتتدر  تتـ ا تترتةؿ، هتتمٓء بقتتـفؿ وبتتػ اقابقتتع 

ـاو   ع ذقؽ يؼققق  ذفا ؿ   يف فنوب ف،ا.. فنوب ف،ا ي،فا  قئًو ٓ  ـد قف 

 .بقـف وبػ اقابقع بـ  ٌقى  قـام يرتةؿ قف بام ااةؿ بف طقي ً وطقي ً.

وه،ا عػ اق،ي يف ه،ا اقؽنوب  ق ـو  مقػ  ـ اقؼتا  اقًتودس   داخؾي:

 و رتةؿ قؾابقع بـ  ٌقى.. اػًري قؽ ل إ نوذ كعؿ.
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وقنعتديؾ واجلتاح.. قتقا به،ا أوًٓ: ؿؾ،قؽ، يوكقًو: ققا ؿقف  و ينعؾؼ  اقشق :

ك ؿقتتف بلكتتف يؼتتي وأكتتف  تتوؿظ ووتتوبط ف تتري اقاوايتتي أو ـؾقتتؾ اقاوايتتي  تتو هتتق  عتتاو

عـتتتدكو يف فنٌـتتتو بوقنػصتتتقؾ يعـتتتل.. ؿفتتت،ا فؾتتتف يتتتدا بوإلوتتتوؿي إؼ أكتتتف ي يتتت،فا يف 

فنتتى اتتااةؿ أهتتؾ اقًتتـي إط ـتتًو عتتىل أفتتؿ يتت،فاو  فتتام اعتتاك..  تتـ فتتو  يؼتتي.. 

 ـ فتو  وتعقػًو..  تـ فتو  فت،ابًو..  تـ فتو  جمفتقًٓ ؿفت،ا اقاةتؾ  غؿتقر بتو اة 

فتتد أ  اقتت،يـ أ  يف اقعلتت قتتقا قتتف ذفتتا يف فنتتى اتتااةؿ عؾتتامء اقًتتـي ؿفتت،ا يم

ادتورض يايتتدو  أ  يظفتتاوا هتت،ا اقشتت   ؿؾتقا ،تتؿ يعـتتل  ااةتتع عوققتتي وإكتتام 

ياةعتتق  إؼ بعتته ا تتمرخػ بقتتـفؿ وبتتػ ا تترتةؿ ـتتاو  طقيؾتتيت وقتت،قؽ ؿؿتتع 

خؾق ه،ه اقرتمجي عـ اقنقيقؼ وعتـ بقتو   ااٌنتف يف اقضتٌط وادػتظ ؿفتل عٌتورة 

 و وٓ خطول فام يؼققق .عـ  اا قؾ بؾ و عووقؾ ٓ  ـول ،

وأ  فنوب ا ًـد ه،ا أريد أ  أقػً اقـظا إؼ أ  أوا  و يؼتاأ اإلكًتو  يف 

ه،ا اقؽنوب لد  و يليت  و يدا أ  ه،ا اقؽنوب فلكف ؾري صت قح اقـًتٌي إققتفت 

ٕكف أ قوكًو  د روايتوت ٓ ع ـتي بتوقابقع  نتلخاة عـتف، قؽتـ قـٌتدأ بتلوا  تديٌ 

 هـو..

بتتتـ  ٌقتتتى بتتتـ عؿتتتاو اقٌلتتتي..  تتتـ اقتتت،ي ـتتتوا ـتتتوا؟ ؿتتتنذًا: هتتت،ا  ـتتتوا اقابقتتتع

اقًـد  ـؼطع يعـل: عودة عؾامء ادتديٌ عـتد و يتاووا فنوبتًو ففت،ا.. يت،فاوا هـتو 
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هتتت،ا عتتتـ ؿتتت   وهتتت،ا عتتتـ ؿتتت   إؼ يف ا ؼد تتتي  تتتؿعف ؿتتت   وهتتت،ا عتتتـ ؿتتت   و

 ..أ .

 )اكؼطوع يف اقصقت(

 ( 00:  00: 35/   310) اهلدى والنور / 
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 ١ُٝ َضٓد ايزبٝعق

  و ـقؿي  ًـد اقابقع .يو  ق  

 ٓ ـقؿي قف إط ـو 

 : .. ( 18:  15/ 33) اهلدى والنور /

وا: يتتو  تتق ـو ا طتتوقع قؽنتتى اإلبووتتقػ، يعـتتل يف اػًتتري اقؼتتاآ ،   داخؾتتي:

جمؾدا  أ  وا د يف بعه اقػو ي،.. اقػو تي يف اجلت ء، واق توين اجلت ء ؿقتف 

  قرة اقٌؼاة.يام  آيوت ؿؼط  ـ 

 جمؾد وا د؟ اقشق :

 جمؾديـ، جمؾد اقػو ي...  داخؾي:

 اػًري اقػو ي، ويام  آيوت  ـ  قرة اقٌؼاة. اقشق :

 أي كعؿ، جمؾديـ، قؾ ؾقغ ه،ا.  داخؾي: 

 ٌ و  ا: با،  فام ه،وا  افقا اقػتاع اقضتوقي، يشتعا اإلكًتو   اقشق : 

 أكف  و عـدهؿ عؾؿ.
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 ... عىل... داخؾي: 

 أي كعؿ، أصق،ؿ، فنٌفؿ،  ااةعفؿ، و ؾي. قشق :ا 

 فؾفو اؽاار.  داخؾي: 

 و يف ،ؿ  ااةع ـديؿي  عنؿدة أبدًا، فام يؼقا ابـ اقؿقي ر:تف ا:  اقشق : 

 يف ؾري ا ـو ٌي ه،ه، يشٌف اقػاع اقضوقي بعضفؿ بوققفقد وبعضفؿ بوقـصورى.

 تـ  قتٌ اكؼطتوع  ؾًتؾي أكو أـقا: ه،ه اقػاع فؾفو أ ٌف بوققفقد واقـصورى  

 اقعؾؿ بقـفؿ.

 ... إ ـود. داخؾي: 

 إ ـود،  و يف عـدهؿ ه،ا اقكء فام هق  قةقد عـد أهؾ اقًـي. اقشق : 

  ـ عسوغى إ قر،  ًـد بـ اقابقع ادٌقى، ه،ا  ٌ و  ا:.  داخؾي: 

 أـدس فنوب عـدهؿ،أصح فنوب عـدهؿ؟ اقشق : 

 وٓ اامجي قف.  داخؾي: 

ا اقابقتتع عتتـ أيب عٌقتتدة عتتـ ةتتوبا بتتـ زيتتد عتتـ ابتتـ عٌتتوس، أبتتق هتت،  داخؾتتي: 

 كف  ًؾؿ بـ أيب كقؿي، جمفقا.أعٌقدة ه،ا ب  ً ووةدت 

 كعؿ. اقشق : 
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قؽتتـ ربقتتع  تتو وةتتدت، أ تتامء ف تترية ةتتدًا ربقتتع يف اقنفتت،يى، قؽتتـ   داخؾتتي: 

 ققا هق ا ااد.

 وقـ  د.  داخؾي: 

 فؾ... ا ؿ هق...   داخؾي: 

 ه،ا. ...ةوبااقشق : 

 ... داخؾي: 

 يؼوا إكف فو  إبووقًو، وأكف رةع. اقشق : 

 وكػك عـ كػًف ذقؽ.  داخؾي: 

 وهق يؼي عـد أهؾ اقًـي، كػا إ وكقد إققف  و ،و ـقؿي عـدهؿ. اقشق : 

 إذًا ه،ا اقًـد ؾري ص قح،وؾري  عنؿد.  داخؾي: 

 أبدًا. اقشق : 

 . : .. (5/ .. :   67) اهلدى والنور /  
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 َٓ٘باب 

  ًـد اقابقع بـ  ٌقى يو ق  هؾ يعنؿد عؾقف؟  داخؾي:

 ٓ  و يعنؿد ٓ عـد أهؾ اقًـي وٓ عـد اإلبووقي. اقشق :

 ؿقف أ وديٌ قؾٌ وري و ًؾؿ يو  ق .  داخؾي:

اقصتت ي  تتو ةتتوءت  تتـ عـتتده، ةتتوءت  تتـ خورةتتف، ٕ  أ تتوكقده فؾفتتو  اقشتتق :

عٌقدة وإٓ ؾتريه وهتق ٓ   ـؼطعي، وهل ادور عىل  ق ف ا شفقر،  و أدري أبق

 ذفا قف يف فنى اقاةوا  طؾؼًو.

 (  00:  53: 43/ 229) اهلدى والنور /
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 باب َٓ٘

يًلا  وغؾ، أو يطؾتى  توغؾ يؼتقا يطؾتى:  ٌت،ا يتو  تق ـو قتق ـؿتنؿ  ا ؾؼل:

بن ايٍ أ وديٌ  ًـد اقابقع بـ  ٌقى، وبقو  اقص قح ؿقف  ـ ؾريه، وة افؿ 

 ا: خريًا.

 ه،ا ا قً ٓ يًن ؼ ه،ا اقع اء. :اجلقاب اقشق :

 هففففف  داخؾي:

 ة اك ا: خري. ا ؾؼل:

 وإيوك. اقشق :

 ( 00: 37: 02/ 529) اهلدى والنور /
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 ايدرٚس ٚايعًٜٛني
 تتتتماا: بوقـًتتتتٌي قؾتتتت،يـ عؼقتتتتدهتؿ اقتتتتدرزيػ واقعؾتتتتقيػ اقػتتتتاع بقتتتتـفؿ وبتتتتػ 

 مجوعي ا ًؾؿػ؟ ...

 ػاع بػ اققفقد واقـصورى، يعـل: فؾفؿ فػا واقؽػا  ؾي وا دة.فوق اقشق :

  ماا: قق  ؿ ً يو  ق ، بوقـًٌي قؾشقعي   ؾ همٓء؟

 ٓ، اقشقعي أكقاع، أي كعؿ. اقشق :

 (00:  56: 11/ 255) اهلدى والنور / 



 القاديانية -------------------------------------------------------- ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

787 

  

 

 

 

 ايكادٜا١ْٝ



 القاديانية -------------------------------------------------------- ني يف املنوججامع تراث العالمة األلبا

787 

 

 ايكادٜا١ْٝ
د شتتؼ  تتقا  تتديٌ ا اقشتتق   ـوـشتتي وـعتتً قتتف  تتع أ تتد اقؼوديتتوكقػ يف ْفتت ذِ 

  ف،بوت إبااهقؿ عؾقف اقً ل اق  يي .

اقؽ،ب  اال ، وقؽـ إذا اوطا اإلكًو  إققف ققؿـتع فوريتي اؽتود اؼتع  اقًوغؾ:

 قق صدع اقؼقا ، أيٌؼك كػا ادؽؿ ؟ 

إذا صح ه،ا اقًماا ٓ يٌؼك عىل كػا ادؽؿ ، إذا صح اقنصقيا ٓ  اقشق :

 يٌؼك كػا ادؽؿ .

 ؾح اقؽ،ب إٓ يف ي يي ؟أ د ادضقر : ٓ يص

 كعؿ ، ٓ يصؾح اقؽ،ب إٓ يف ي ث .  اقشق :

 : عىل ه،ا اقًماا لقز ، ٕكف  فوريي . اقًوغؾ

كعتتؿ ، هتت،ا بقتت،فاين بؿـوـشتتي  تتـ ا ـوـشتتوت اقنتتل وـعتتً بقـتتل وبتتػ  اقشتتق :

ين أ،ؿ اك ااؿوت خطرية ةدًا ، اقظتوها  –طٌعًو   –اقؼوديوكقي يف د شؼ ، همٓء 

ا تتؿف ، ا فتتؿ : ةتتات ةؾًتتوت عديتتدة بقـتتل وبقتتـفؿ ، وبعتتديـ ااػؼـتتو أكـتتو  كًتتقً

كعؿؾ  ـوـشي أو  ـوظاة فنوبقي ] ف ل ؾري واوح [ أ  ه،ا ادديٌ  تو بقنـو تى 
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 تتتتع  ؼتتتتول إكٌقتتتتوء ، فقتتتتػ إبتتتتااهقؿ بقؽتتتت،ب ؟ وربـتتتتو يؼتتتتقا يف اقؼتتتتاآ  اقؽتتتتايؿ : 

فت،ب »هت،ا ادتديٌ يؼتقا : و ﴾صديؼًو كٌقًو ﴿ا: بقؼقا :  ﴾وفو  صديؼًو كٌقوً ﴿

هتت،ا  تتديٌ بوطتتؾ ، هتت،ا اقـؼتوش فتتو  بقـتتل وبتتػ داعقتتنفؿ اقؽٌتتري  «يت ث فتت،بوت

 ؽنٌتتتتف ] فتتتت ل ؾتتتتري عـتتتتقا   « ـتتتتري ادصتتتتـل» تتتتـ بعتتتتد هتتتت،اك اقٌوفًتتتتنوين، هتتتت،ا 

: قؽـف  ـطؼل ومجقؾ ةدًا ، ـؾً قف [ ، ؿساى بقـل وبقـف اقـؼوش أيت : ػفقل

ل  تتتتـ هتتتت،ه اقؽتتتت،بوت اقتتتت  ث وهتتتتل  شتتتتػقعي أكتتتتً بنـتتتت ه إبتتتتااهقؿ عؾقتتتتف اقًتتتت 

  اقؽت،ب  تاال وقتق فتو  ؿقتف ختؾتق  كػتا  م ـتي أبودديٌ ، ؿفؾ أؿفؿ  ـتؽ 

 ـ فوؿا ؟ ـوا يل : كعؿ ،وفـو يق ئ،  ديٌ عفد بتوق قرة اقػاكًتقي أو بتوٕ اى 

اق تتقرة اقًتتقريي عتتىل اقػاكًتتقػ ، وفتتو  اق تتقار بقفسؿتتقا ] هتت،ا اقتت،ي يظفتتا  تتـ 

و يًتتؿك عـتتدكو بتتت ) آ تتن ؽو وت (، بقستتل يتتويا، ايـتتػ، ي يتتي اقؽتت ل [ عتتىل  تت

ؿتداغقػ  ؼقؼتي يضتوؿقا قؾػاكًتتوويػ واقًتـغوا فتوكقا لقٌتتقا  تـ اقًتقد، ويا تتل 

قف ــٌؾنتػ ي يتي ، وبنتعي اقتربع يتدخؾ بتػ ادتورات وبتػ اقؼٌتقر، ويضتقع عتـ 

 –ع آ تتػ  تت –اجلامعتتي، وفتتو  أ تتا طٌقعتتل ةتتدًا، فتتام يؼتتع اققتتقل يف ؿؾًتتطػ 

 ااقٌقتتتتقت يتتتتدـق اهعتتتتو   تتتتو بقـشتتتتؾقه يػنشتتتتقا عتتتتـ  تتتتػ ؟ اقػوعتتتتؾ، يتتتتو: يتتتتدخؾق

: هتتت،ا )  ـتتتري ادصتتتـل (، ـؾتتتً قتتتف : قتتتق وـعتتتً هقتتتؽ واـعتتتي ؾتتتً قتتتف، ؿؼعوقٌتتتوب

، دك رةؾ  تـ هتمٓء اق تقار ا ًتؾؿػولق بقدـقا عؾقؽ اقٌوب ، وفو  جلل عـ

( ًؽاي ، اقػاكخ ) ةـدر يـل : اقعوهق ةوك يًؿقه عـدكو : ) اجلـدر ي ( يع

: ؾ قعـتتتدك  تتت   اختٌتتتك ؟  تتتق بنؼتتتقا قتتتفدع عؾقتتتؽ اقٌتتتوب ، ـتتتوا قتتتؽ : دختتت
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دخؾتتتتؽ ؟ اؼتتتتقا قتتتتف : إيتتتتف كعتتتتؿ ، ـتتتتوا : كعتتتتؿ ، بؼتتتتقا قتتتتف ، هتتتتق  ةتتتتاى اقًتتتتماا 

واجلقاب أيت وهـو اقدـي ، ـؾً قف : بدي ا لقؽ  ماا اقصتدع وةتى ، ٕكتف 

 ال ، ٕكف  افى  ـ ي يتي   افى  ـ ي يي أ اك هل )ص د ع ( ؟ واقؽ،ب

؟ ـتوا: أ اك أخاى هل ) ك ذ ب( ؟ أل ٕكف يف اقصدع ختري ويف اقؽت،ب و 

: ويف  وديي  و اخنؾػً اقـنوغٍ  كنٍ  ـ ) ص د ع (  و طٌعًو ، هق ه،ا ، ـؾً قف

ًَ اق،ي َفَػْا . ٌُِف  يـنٍ عودًة  ـ ) ك ذ ب ( ، هؾ اعطقف  ؽؿ ) ص د ع ( ؟؟ َؿ

 (00:48:59/  3/ ) اهلدى والنور 
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 يكا٤ ايعال١َ األيباْٞ بعبد اهلل احلبغٞ

 ام ي اقشق  اإلخقة يًؿعق  أ  عٌد ا: ادٌك ـوبؾؽ ؿوإلخقة   داخؾي:

يايتتتدو    تتتي بًتتتقطي عتتتـ قؼوغتتتؽ  تتتع عٌتتتد ا: ادٌكتتت واؼقيؿتتتؽ قتتتف ب ؿتتتا 

 دـوغؼ أو عؽ دـوغؼ..

ه  عل وقتقا قؼتوغل  عتف اقاةتؾ أكتو  تو فـتً أعاؿتف  قتـام ؤقؼو أوًٓ أـقا فو 

ؿوةتتلين ب يتتوريت، فـتتً أقؼتتل يق ئتت، در تتًو أ تتٌقعقًو يف دار بعتته إختتقاين،  تتو 

ةوءين هق و عف طوقٌو   ـ ط ب اقػؼف ادـػتل، وقتقا  تـ اقغقٌتي يف يشء أ  

ط أ تتؿقفام قؽتتؿ قؾنتتلري  أ تتد و  تتعقى إركتتموط وأختتا عٌتتد اقؼتتودر أركتتمو

وفوكو يق ئ،  ـ أعداء اقدعقة اقًؾػقي اقنل ا نؿاركو يف اقدعقة إققفو يف  تقريو 

فؾفو، وب وصي يف د شؼ  ـػ عديدة طقيؾي، ؿػقةئً بؿسلء اقشتق  عٌتد ا: 

ادٌك و عف ه،ا  اقطوقٌو ، ةؾا يًنؿع وب ؽؿي ا: فو  ب  ل يق ئت، ؿتقام 

صتػي عؾتق ا: عت  وةتؾ عتىل ينعؾؼ بوقعؼقدة وإ امء واقصتػوت، وب وصتي يف 

خؾؼتتتتتف، ؿسؾتتتتتا وهتتتتتق  ًتتتتتنؿعًو ٓ حيتتتتتاك  تتتتتوفـًو، بعتتتتتد آكنفتتتتتوء ـتتتتتّدل إيّل أ تتتتتد 

  اقشق  يدعقك قؾؿـوظاة يف.. أكو أ تؽ أ  إ تو إا ،فقريـ ورـي يؼقا ؿقفو: 

أكتتتتتتتتف ذفتتتتتتتتا  قوتتتتتتتتقعػ أو أ تتتتتتتتد و، ا قوتتتتتتتتقعو  يف ـتتتتتتتتقيل يف بتتتتتتتتورضايت 
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 «عتتي وتت قي وفتتؾ وتت قي يف اقـتتورفتتؾ بد»: ¢وجموقختت وفنوبتتويت بؼتتقا اقـٌتتل 

 قٌ أ  اقشق  يؼقا: بل  هـوك بدعي  ًـي، وا ًلقي اق وكقي اقٌ تٌ يف إكؽتور 

اقنق ؾ بغري ا: ع  وةتؾ بوقت،وات وإ ت وص واجلفتوت وك تق ذقتؽ، عـتد و 

ـاأت عسًٌ  ـ ه،ا اقطؾى اقعسقى اقغايى و ـ     ي يًٌؼ قتف وٓ يل 

ل  تع اقشتق ، ـؾتً: يتو  تق  أكتً أ  اطؾتى اقؾؼتوء أ  اقنؼقـو  عًو، ؿٌدأت اقؽت 

قعؾتتتف ؿتتتواـل أ  أذفتتتا  تتتـ :وـتتتي اقًتتتماا أ  يؽتتتق  اقؾؼتتتوء يف ا ًتتتسد إ تتتقي 

اقؽٌتتري وبعتتد صتت ة اجلؿعتتي، عتتىل  شتتفد  تتـ اقـتتوس، ـؾتتً قتتف: أكتتً  تتو  تتٌؼ أ  

اقنؼقتتً  عتتل وب  تتً  عتتل وعاؿتتً رأيتتل يف هتتواػ ا ًتتلقنػ أو يف ؾري تتو، 

كؾنؼتل  ٌتووة يف ا ًتسد اقؽٌتري وعتىل  شتفد ؾػتري  تـ اقـتوس ؿؽقػ اايد أ  

وـد ي ري ه،ا ؿنـي بػ اقـوس ؿؼد ينعّصى بعضفؿ قؽ وبعضفؿ يل واؼتع اقػنـتي، 

أققا  ـ ا ؽوع وا عؼقا أ  كؾنؼل  ع بعه وكٌ ٌ  و اايتد؟ ؿتن  اخنؾػـتو 

  تؾ هت،ا وي كسد بدًا  ـ أ  كؾنؼل يف   ؾ ذقتؽ ا شتفد يق ئت، يؿؽتـ أ  يؼتّدل 

آـرتاح، قؽـ ه،ا آـرتاح أكف يف ظـل وعًو وعؼ ً أكتف  توبؼ ٕواكتف، ؿلةتوب 

بوإللوب، إ ا اق،ي أ عاين بتل  هت،ا ي يؽتـ  ـتف، هت،ا يف اـرتا تل ي يؽتـ 

 ـتتف ؿعتت ًت ٕكتتف رةتتؾ ؾايتتى عتتـ اقٌؾتتد، فقتتػ ينستتاأ هتت،ه اجلتتاأة وأكتتو ابتتـ اقٌؾتتد 

هتتؿ اقتت،يـ أو تتقا إققتتف إل تتعوا ؿنقتتؾ اقػنـتتي  أوًٓ، وقؽتتـ هتتمٓء اقتت،يـ فتتوكقا  عتتف

فام يؼوا، ا فؿ ؿوقاةؾ واؿؼ وؿعت ً بتدأكو كضتع ووط ا ـتوظاة، وك تـ كضتع 

تتع فتتؾ يشء كسقتتى  تتـ اقًتتوغؾ وا سقتتى،  ـّ اقؽتتوط أوًٓ أ  اؽتتق  فنوبقتتًو و ق
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طٌعتتًو واؿتتؼ، بعتتد آكنفتتوء اـرت تتً أ  اقٌ تتٌ أ  يؽتتق  يف بعتته إصتتقا اقنتتل 

إختتري  ه اقػتتاوع فو ًتتلقنػ ا شتتور إقتتقفام آكػتتًو، أيضتتًو واؿتتؼ إٓانعؾتتؼ هبتتو بعتت

أ تتتد اقتتتاةؾػ اقتتت،يـ فتتتو   عتتتف وظـتتتل أكتتتف  تتتعقى، ـتتتوا: ؿقتتتف  تتتوكع أ  أفتتتق  أكتتتو 

 تتورض؟ ـؾتتً: أكتتو  تتـ ةفنتتل  تتو عـتتدي  تتوكع إٓ ا تتلققا اقشتتق ، طٌعتتًو اقشتتق   تتو 

ا يل:  ؽتتـ عـتتده  تتوكع، ـتتول أ تتد إخقاكـتتو ا عتتاوؿػ بتت،فوغفؿ رؿتتع أصتتٌع يؼتتق

أفتتق  أكتتو  تتورض؟ ـؾتتً: طٌعتتًو أكتتو  تتو عـتتدي  تتوكع إذا اقشتتق   تتو عـتتده  تتوكع، واؿتتؼ 

اقشتتتق  ـتتتول كػتتتا اقطوقتتتى ـتتتوا:  تتتق رأيتتتؽ أكتتتو ظتتتاويف ٓ اًتتتوعدين و تتتقؽق  

بديغ ؿ   وأ ور إؼ أخ يل ا ؿف  ـري أبق عٌد ا: ر:تف ا:، ٕكتف أـتقى ؿعت ً 

عـتتدي  تتوكع، وعتتىل ذقتتؽ ااػؼـتتو، وبتتدأت  ـتتف عؾتتاًم، ـؾتتً: أكتتو أيضتتًو فتت،قؽ  تتو 

اجلؾًتتتوت اعؼتتتد يف داري هـتتتوك يف د شتتتؼ يف  ـطؼتتتي ا تتتؿفو اقديقاكقتتتي،  يتتت 

ـّتع،  اقشق  اجلؾًي واجلؾًنػ اق  يي ٓ أذفتا اقعتدد، وؿعت ً اقًتماا يؽنتى ويق

واجلتتقاب فتت،قؽ إؼ آختتاه، وإذا بتتف اكؼطتتع عتتـ اقـظتتول ا نٌتتع فتتو  هتتق  تتـ ـٌتتؾ 

اقظوهايي اقنل أكو أعنرب ابـفو اقٌور، ؿٌعد  و ااػؼـتو ي أعتد أره،  يرتدد عىل ا ؽنٌي

وإذا يب أراه يف اقـفتتتور اقتتت،ي اتتت  اقؾقؾتتتي اقنتتتل ي حييتتتهو، وإذا بتتتف يف ا ؽنٌتتتي، 

ـؾً: خريًا إ   وء ا:  و أاقً أ ا! ـوا: آاقؽ اققتقل يف اقتدرس، وأخت، أيضتًو 

 و هؽ،ا ااػؼـو، ااػؼـو أ  كًتنؿا باكو ٍ دريس يف فؾ ققؾي  عقّـي، ـؾً قف: قؽـ 

يف ووتتع اقؼقاعتتد يتتؿ اقنػايتتع عؾقفتتو،  تتو أبتتف قؽ  تتل وؿعتت ً  يتت اقتتدرس، بعتتد 

اقدرس بتدأ يـتوـش  تـ اقؼقاعتد اقنتل أردت أ  أ ًتفو قتدؿع بوطتؾ  تـ أبتوطقؾفؿ 
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هتتؿ حينستتق  بوإلمجتتوع، ؿلكتتو بتتدأت  عتتف اقٌ تتٌ يف اعايتتػ اإلمجتتوع اقتت،ي هتتق 

ي، ؿقصتتؾـو إؼ أ  كؼتتقا اإلمجتتوع هتتق إمجتتوع عؾتتامء أ تتي بؿتتد عؾقتتف  ؿعتت ً  ّستت

اقً ل يف عل  ـ اقعصقر، وققا إمجوع إ ي، عؾتامء اقعلتت ٕ  هبت،ا كتاد 

يؼتتقا قتتؽ هتتمٓء أمجعتتقا ا ًتتؾؿق  عتتىل  تت  ً اق يتتودة عتتىل إذا  ـٌتتؾ وبعتتد، 

ه،ا ققا إمجوعًو إؼ آخاه، ؿفق يف اجلؾًي أيور ه،ا ا قوقع ـوا: أكتً ـؾتً 

ا، ـؾتتً قتتف ٓ أكتتو  تتو ـؾتتً فتت،ا، وبتتدأ اقـؼتتوش بطايؼتتي ؾتتري  اوتتقي ٓ عؼتت ً وٓ فتت،

وعًو، ـؾً قف: يو  ق  ك ـ ااػؼـو عىل اقؽنوبتي،  توذا؟  نتك  تو يؼتوا ٓ ـؾتً، 

ٓ  و ـؾً.. ه،ا فنوبـو يـطؼ بودؼ، وأيـ اقؽنوبي اقنل أكو فنٌنفتو ةقابتًو عتـ هت،ا 

وذا ةئتتتتتً بدوكتتتتتف، و تتتتتوذا اقنؼقـتتتتتو؟ اقًتتتتتماا؟ ـتتتتتوا: قتتتتتقا  عتتتتتل، ـؾتتتتتً: إذًا  تتتتت

واخل صي أ  اجلؾًي ه،ه ي ك صتؾ  ـفتو عتىل كنقستي ٕ  اقاةتؾ ةتوء ققـتوـش 

بـتتوء عتتىل  تتو يف ذهـتتف وقتتقا بـتتوء عتتىل  تتو ااػؼـتتو عؾقتتف، وهتت،ا فتتؾ  تتو وـتتع يل  تتـ 

قؼتتتوء  عتتتف يف ةؾًتتتنػ ؿؼتتتط، يتتتؿ بعتتتد ذقتتتؽ هتتتق بتتتدأ يـؽتتت ردًا يف جمؾتتتي اقنؿتتتد  

رد عؾقتتتف، وفتتتو   تتتـ ذقتتتؽ ر تتتوقي ربتتتام رأينؿقهتتتو، فتتتاد اإل تتت  ل وبتتتدأت أكتتتو أ

 نعؼقى اد قٌ، رأينقهو أل ٓ؟اق

  ؿعـو هبو.  داخؾي:

هتتتت،ه كؽتتتتت ـٌتتتتؾ فتتتتؾ يشء يف جمؾتتتتي اقنؿتتتتد  اإل تتتت  ل  ؼتتتتوٓت  اقشتتتتق :

 ننوبعتتي، يتتؿ بعتتد ذقتتؽ ؿصتتؾـوهو قإلؿتتودة وفـتتً بتتدأت  ـتت،  تتـنػ أو ي يتتي بنعتتودة 
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عؾقفتتتتو، يتتتؿ  تتتتٌ و  ا: رصؿنـتتتل اقصتتتتقارك اقـظتتتا ؿقفتتتتو وإوتتتوؿي ؿقاغتتتتد ةديتتتدة 

اقعؾؿقي اقؽ ريةت ٕين فو  يف ع  ل أ  أعقد كؽة خوصي بعد أ  وةد قف بعته 

اقن  ،ة اق،يـ ٓ عؾؿ عـدهؿ وإكام هؿ ينؾؼػق  فتؾ  تو يؼققتف اقشتق ، ويٌتدو أ  

 كشوطف يف قٌـو  وا ع.

 ويف أ رتاققو أو ع.  داخؾي:

 كعؿ؟ يف أ رتاققو أف ا. اقشق :

 كعؿ. ابـف هـوك.  داخؾي:

 هـوك...  در ي واقؼوغؿ عؾقفو أ د ا  ق،ه.  داخؾي:

 أ د ا  ق،ه. اقشق :

 أوا  ًلقي فوكقا يدر قهو اؽػري ا عّػ.  داخؾي:

 اقنؽػري أعقذ بو: كعؿ. اقشق :

 ه،ه أوا  ًلقي فوكً ادرس.  داخؾي:

هتت،ا اقًتتماا ك تتـ هتت،ه  تتـ بدعتتف ووتت ٓاف، ؿقعتتقد أختتريًا بـتتوء عتتىل  اقشتتق :

كؼتتتتتقا أ  أاٌوعتتتتتف  ضتتتتتؾؾق   ـتتتتتف.. أاٌوعتتتتتف  ضتتتتتؾؾق   ـتتتتتف، وقتتتتت،قؽ ؿلكتتتتتو أكصتتتتتح 

بو تتنعاما اقصتتترب وإكتتوة وطققتتتي اقٌتتوا يف  ـوـشتتتي إاٌتتوع بودؽؿتتتي وا قعظتتتي 

ادًـي، أكو أخشك  و أخشوه أ  يؽق  اقاةؾ ؾري حؾت  وأ  يؽتق   د ق تًو 
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بوقنتوري  اإل ت  ل أ  اقتاؤوس إ تو  ـ ةفي أو أخاى، ا: أعؾؿ هبوت ٕكـو كعؾؿ 

أص وب أهتقاء عتـ ؾتري ـصتد أو بؼصتد، أ تو إاٌتوع ؿؿضتؾؾق ، وف تري  تـفؿ إذا 

اٌقّـتتتتً ،تتتتؿ ادؼقؼتتتتي عتتتتودوا إققفتتتتو وكًتتتتؽقا هبتتتتو، وقتتتت،قؽ ؿتتتت  أرى  ؼتتتتوطعنفؿ 

و تتداباهتؿ وإكتتام اقصتترب عؾتتقفؿ، وجمتتودقنفؿ بتتوقنل هتتل أ ًتتـ، هتت،ا  تتـ فتتو  

قتتنؿؽـ  تتـ كؼتتؾ اقؽؾؿتتي اقطقٌتتي إقتتقفؿ، و تتو أدري عتتىل عؾتتؿ وعتتىل صتتدر وا تتع ق

 فقػ اققوع عـدفؿ هـوك.

 (.  00: 45: 13/ 621) اهلدى والنور / 

هتتؿ يف ادؼقؼتتي يؽتت،بق  ف تتريًا وقتت،قؽ قتتقا ؿؼتتط  تتق فؿ يشتتؽؽ   داخؾتتي:

ؿقتتتتتف،  نتتتتتك ـتتتتتودهتؿ اقتتتتت،يـ يٌع تتتتتقفؿ أيضتتتتتًو عتتتتتىل   قؾتتتتتنفؿ، يعـتتتتتل عـتتتتتد و يتتتتتليت 

ً ٓ تننوبي اقشتق  ؿنتوب عتىل يتدي، وهت،ه ـوققهتو يـوـشؽ، يؼتقا: وا: أكتو ذهٌت

عـتتتل أكتتتو   صتتتقًو،  تتتع أفتتتؿ خاةتتتقا  تتتـ عـتتتدي يف أ تتتقأ  تتتوا، يػًتتتؼق  هتتتؿ، 

 عوويي عؾقف روقا  ا:، بعضفؿ ـوا أـًتؿ بتو: أ  هت،ا قتقا صت ق ًو، وأكتف قتق 

افنشتتتػ ذقتتتؽ خلتتتاج  تتتـفؿ يف ادتتتوا، وبعتتتد أ تتتٌقع فوكتتتً  ـتتتوظاة يف  تتتقدين 

: ¢فؿ، وـتتوا: هتت،ا صتت قح وهتت،ا الفقتتدًا دتتديٌ اقـٌتتل وهتتق فتتو  يؼتتاأ قشتتق 

 ؿفق  ى  عوويي وعغ ؿفق ؿو ؼ. « ى ا م ـ ؿًقع»

 ا: أفرب. اقشق :
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أخاةتتقًا فنوبتتًو يف فػتتا اققهتتوبقػ، وك تتـ كايتتد  ؽتتؿ اقؽتتع ؿتتقفؿ،   داخؾتتي:

 ادؽؿ اقـفوغل يعـل بعد... اقض ا.

اقػتتتاع اقضتتتوقي، ادؽتتتؿ  ك تتتـ ٓ كعطتتتل  ؽتتتاًم فوغقتتتًو بوقـًتتتٌي قؽتتتؾ اقشتتتق :

اقـفتتوغل أفتتو ؿتتاع وتتوقي، أ تتو أ  كعطتتل  ؽتتاًم فوغقتتًو قؽتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد اقػتتاع 

اقضتتتوقي ؿفتتت،ا  قتتتػ وبغتتتل وظؾتتتؿ وعتتتدوا  ٓ لتتتقز، عـتتتدكو  تتت  ً اقشتتتقعي، و تتتـ 

يؼوا ؿقفؿ اقااؿضي، ف ري  ـ عؾامغفؿ ٓ كشؽ يف فػتاهؿ ووت ،ؿ فتوخلؿقـل 

نف ادؽق ي اإل   قي، قؽتـ  تو كًتنطقع أ  كتديـ    ًت ٕكف أعؾـ فػاه يف ر وق

فؾ ؿاد  ـ أؿااد اقشقعي أكف ينٌـك ه،ه اقعؼقدة، ؿقؿؽـ أ  يؽقكقا عتىل اقػطتاة، 

أكو    ً بوقـًٌي  ـ يًؿق  بلهؾ اقًـي واجلامعي، عـدي ينعٌدوا ربـو ع  وةؾ 

وعاة عتتىل ا تت،اهى إربعتتي، ف تتري  تتـ عو تتي ا ًتتؾؿػ ٓ يتتديـق  بػؾًتتػي إ تت

اق،يـ يـػتق  : صتػي اقعؾتق ويؼققتق : ا: ٓ ؿتقع وٓ  تً وٓ يؿتػ وٓ يًتور 

وٓ أ ول وٓ خؾػ، ٓ داخؾ اقعوي وٓ خورةتف، هت،ه اقػؾًتػي عو تي ا ًتؾؿق  

ٓ يعاؿقفو، بؾ أكو أعنؼد  نك اقؽػور اقـصورى واققفقد ربام ٓ يشورفقفؿ يف 

قتتتق  عتتتىل اقػطتتتاةت ٕكتتتف اقػطتتتاة ياؿعتتتق  هتتت،ه اقضتتت قي، ؿعو تتتي ا ًتتتؾؿػ ٓ ي ا

  فتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد أهتتؾ إأيتتدَيؿ ويًتتلقق  ا: عتت  وةتتؾ، ؿتت  كًتتنطقع أ  كؼتتقا 

 اقًـي، وأهؾ اقًـي  ـفؿ أ  ا واايديي وإ وعاة.
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إذًا: همٓء ففمٓء، ٓ، ٓ كؼقا هب،ا، ه،ا يف أهؾ اقًـي، ؿام بوقؽ بوقشقعي، 

ٓت، و ًتتتتٌؽؿ فنتتتت،فري  تتتتو ي عؿقكتتتتف  تتتتـ اقشتتتتقعي ؿتتتتقفؿ فػايتتتتوت ؿتتتتقفؿ وتتتت 

 صتتت ػ ؿوطؿتتتي، وذاك اقتتت،ي أقتتتػ ر تتتوقي  تتتو ادري إيتتتش عـقافتتتو.. يف إيٌتتتوت 

  ايػ فنوب رب إربوب..

 ... داخؾي:

ؿو ؼصتتقد بتتل  اقشتتقعي فتتؾ ؿتتاد  تتـ أؿتتااد اقشتتقعي اقعو تتي يعنؼتتدو  أ   اقشتتق :

 ا ص ػ باك، ٓ وا:.

 ... ـوعدة )اكؼطوع(. داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

 أيًو فو .  داخؾي:

ه،ا هق، ق،قؽ  تو لتقز إطت ع اقػنتقى اقعو تي، وإكتام  تـ اعنؼتد بتام  اقشق :

هتتق فػتتا ؿفتتق فتتوؿا قؽتتـ هـتتو وتتؿقؿي أختتاى ٓ بتتد أيضتتًو أ  اؽتتق  يف بتتوقؽؿ،  تتـ 

 اعنؼد  و هق فػا ؿفق فوؿا بؽط اإلك،ار واقنٌؾقغ.

 ... يٌػ قف. داخؾي: 

 ؽـ أ  كؼقا ؿ   فوؿا، أ و هؽ،ا بوجلؿؾي فل  هبواػ اقضؿقؿنػ  اقشق :

 كؼقا: همٓء ف،ا فػور، ٓ  و لقز.
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أظتتتتـ أ  أخقكتتتتو أراد هتتتتؾ لتتتتقز قـتتتتو أ  كعتتتتو ؾفؿ بوقغؾظتتتتيت ٕفتتتتؿ   داخؾتتتتي:

يػًتتتتدو  عؾقـتتتتو ف تتتتريًا، ادؼقؼتتتتي يعـتتتتل فتتتتو  قؾشتتتتق  درس عـتتتتد إاتتتتااك قؾعتتتتاب 

ي جلؿعقتوت، اجلؿعقتي وقؽـ يف  ًسد إاتااك، اعتاك أ  هـتوك ا ًتوةد اوبعت

هتتتل اقنتتتل  تتتؾ واتتتابط يف هتتت،ا ا ًتتتسد، ؿتتت،هٌقا وو ق تتتقا يف ذهتتتـ رغتتتقا 

اجلؿعقتي أ  هتت،ا وهتتويب وإاتتااك اعتتاك فؾؿتتي وهتتويب عـتتدهؿ.. وبوقنتتويل أ تتاوه 

 أ  خياج  نك ـٌؾ ص ة اقعشوء.

 ـؾ زكديؼ... اققهوبقي ]أي عـد إاااك[. اقشق :

 ه،ا هق.  داخؾي:

 و فؿ أ قوكًو أو ٓ؟ؤف هؾ قـو أ  كؽػا راقشق  هـو أراد أك

... يتتتو أختتتل ٓ بتتتد أ  كااعتتتل  ؽؿتتتي اقتتتدعقة، إذا فـتتتنؿ أـقيتتتوء ؿتتتوؾؾظ اقشتتتق :

 عؾقفؿ، اؾؾظ عؾقفؿ، أ و إذا فـنؿ وعػوء..

 اصربوا  نك يؿؽـؽؿ ا: عؾقفؿ.  داخؾي:

 ه،ا هق. اقشق :

بؿًتتتوغؾ ٕكتتتف  تتتو يػفؿتتتقا اقشتتتق  أبتتتق قتتتقىل أ تتتور عتتتغ أ  أذفتتتافؿ   داخؾتتتي:

يتتتدخؾق  ؿقفتتتو عتتتىل اقـًتتتوء،  تتت  ً ادستتتوب، عـتتتدهؿ  ستتتوب عسقتتتى وؾايتتتى 

قؾؿتتاأة، لتتقز ،تتؿ ا ػوختت،ة يف اقتت،فا، يعـتتل رةتتؾ ؿ تت،ة عـتتد ؿ تت، ا تتاأة ٓ 
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بلس، و ـ ه،ه إ قوء ف رية ٓ لتقز  ت  ً أفتؾ اقعًتؾت ٕ  اقـ تؾ ٓ يًتنلذ  

  ـ اجلريا  ؿقنع اقا قؼ.

 ٓت واخلااؿوت واقً وؿوت  ؽنقبي؟طقى  و ه،ه اقض  اقشق :

بعضفو  ؽنقب وبعضفو يـؽ... قؽـ فنٌفؿ اق،ي ؿقفو خااؿوت ٓ   داخؾي:

 يعطقهو قؾـوس.

قؽتتتـ يتتو أختتتل بتتتورك ا: ؿقتتؽ، فتتتؾ ه ةتتتووز آيـتتػ وإ   تتتئً ـؾـتتتو  اقشتتق :

 آيـو   وع.

 فؾ يشء ٓ بد  و يشقع  و دال ةووز..

  وغع بقـفؿ.  داخؾي:

 تو دال هـتوك أ تقوء  ًتطاة أو  طٌقعتي، ؿفت،ه لتى أ  اتقزع ـصدي  اقشق :

عتتتىل إـتتتؾ عتتتىل اخلوصتتتي، ٓ بتتتد أ  يؽتتتق  عـتتتدكو، ك تتتـ ٓ كعتتتاك عتتتـ هتتتمٓء 

اجلامعي إٓ بعه  و  ؿعنؿ  ـ  قئػ، أ و ه،ه أ قوء ف رية وةؾقؾتي... قتق فتو  

 هـوك ،ؿ كؽة ،ؿ جمؾي ،ؿ ف،ا..

وقؽتـ فتام اعتاك خيتاج عؾقتف وا تد  إكام ين ػظتق  يف هت،ه ف تريًا،  داخؾي:

يغضتتى عؾتتقفؿ.. إؼ آختتاه، ؿقـؽتت هتت،ه إ تتقوء بعضتتفو  ؽنتتقب وبعضتتفو ؾتتري 

  ؽنقب.
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هت،ا صت قح، قؽتـ ك تـ  ت ؾام ـتوا ذقتؽ، يف  ـو تٌي أختاى أكتو  تش  اقشق :

 ـفؿ ؿنح عقـؽ، ؿتـ ـ ٓ لتى أ  كؽتق    تؾ اؾتؽ اجلامعتي فتؾ يشء كًتؿعف 

 يشوع، ٓ بد أ  كؽق  عىل بقـي.

 ... يوبً ه،ا عـفؿ. داخؾي:

يوبتتً فقتتػ أـتتقا قتتٌعه اقـتتوس أ  هتتمٓء يعنؼتتدو  بو ػوختت،ة اقنتتل  اقشتتق :

أوت إققفو، ٓ بتد أ  يؽتق   عـتو ويتط أي ويتط.. أي يشء فتو   نتك كًتنـد 

 إققفو.

 (  00:  00: 39/ 622) اهلدى والنور /

 (  00: 05: 22/ 622) اهلدى والنور /
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 عكٝد٠ األحباش

فتؾ ؿاـتي اؼتقا: عؼقتداـو صت ق ي واتنفؿ  ا ؾؼل: ماا آخا: يؼقا  ؼل:ا ؾ

اقػاـتي اقنتل  ق  ي دادو  اقققل  نواو وٓ يعاؿتق ؾريهو بػًود اقعؼقدة، وا ًؾؿ

ختتقا  ا ًتتؾؿق  صتت ق يت و تت ب اقن ايتتا عؼقتتدهتو صتت ق ي، ؿفتتؾ عؼقتتدة اإل

 ص ق ي؟ وإ ٌوش ص ق ي؟ 

وَء َرب تَؽ ﴿ؾ، ـتوا اعتوؼ: ه،ا  ماا يٌـك  تع إ تػ عتـ ةفت اقشق : ْق  َت َوقَت

ًي َواِ َدًة َوٓ َيَ اُققَ  ُحْنَؾِِػَػ  ـْ َرِ َؿ َرب تَؽ   *جَلََعَؾ اقـ وَس ُأ    َ  ٓ -008]:و: ﴾إِ

001] . 

وادديٌ اق،ي أوت إؼ آختاه آكػتو وهتق يف وصتػف قؾػاـتي اقـوةقتي ذفتات 

  قي، فتتتتتؾ إ تتتتت اب آكػتتتتتو: فتتتتتؾ اقطقاغتتتتتػ اإل تتتتت  قي، فتتتتتؾ اجلامعتتتتتوت اإل تتتتت

اقًـي قؽـ ٓ يقةد ؿقفو  تـ واإل   قي يؼققق  فام  ؿعنؿ ك ـ عىل اقؽنوب 

يؼقا إٓ طوغػي وا دة ك ـ عىل اقؽنوب واقًـي وعىل  ـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح، 

ؿؾقؼؾ اإلخقا  ا ًؾؿق : ك ـ عىل اقؽنوب واقًتـي و تـفٍ اقًتؾػ اقصتوقح، 

بتتتتد  ـفتتتتو، وققؼؾفتتتتو مجوعتتتتي اقنٌؾقتتتتغ  وققؼتتتتؾ  تتتت ب اقن ايتتتتا هتتتت،ا اقؽؾؿتتتتي اقنتتتتل ٓ
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و قـئتت، ؿتتو م ـق  فؾفتتؿ إختتقة، أ تتو وقؽتتؾ طوغػتتي  تتـفؿ  ـفستتف اخلتتوص يؽػقـتتو 

 تتتو أكتتتو عؾقتتتف »أ  أ  كتتت،فافؿ إٓ طوغػتتتي  تتتـفؿ يؼققتتتق  فتتتام ـتتتوا: عؾقتتتف اقًتتت ل: 

 . «عؾقؽؿ بًـنل و ـي اخلؾػوء اقاا ديـ  ـ بعدي»،  «وأص وب

قؽ اليت اقػقى، ه،ه اقػقى اقنتل ك تـ  و يؼققق  هب،ا، فنوب!! وبعد ذ

أ  كعقش عىل آٓ فتو وآيورهتو، اقػتاع اإل ت  قي اقؼديؿتي اقت،ي اًتؿعق  هبتو، 

اجلربيتتي، ا اةئتتي، ا عن قتتي، اخلتتقارج  تتـفؿ اإلبووتتقي، فتتؾ  تتو ؿتتقفؿ طوغػتتي أبتتدا 

 ك ـ عىل اقؽنوب اقًـي.  ا ؾؼل:إٓ وهؿ يؼققق  فام ـوا 

اآ  بوقؼاآ ، أو اػًري اقؼاآ  بوقًـي، وإكام يػنو  اق،يـ يـؽاو  اػًري اقؼ

اقؼتتاآ  بوقؾغتتي اقعابقتتي بتت عؿفؿ، وادؼقؼتتي: أفتتؿ يػنتتو  اقؼتتاآ  بتتلهقاغفؿت ٕ  

اقؾغي اقعابقي  ع أفو ٓ اًوعد عىل اػًري ف ري  ـ اقـصقص اقؼاآكقي وقؽـ  ع 

 ذقؽ هؿ يؾعٌق  بنػًري بعه اقـصقص عىل خ ك اقؼقاعد اقعابقي. 

اقٌ ٌ يف ه،ا طقيؾ، وطقيؾ ةدا، وـتد ٓ يؽتق  اقنػصتقؾ واخلتقض يف و

ه،ا ا سوا  ـو ٌو أ ، قؽـل أرضب قؽتؿ  ت   وا تدا، اؼقًتق  عؾقتف إ  ؾتي 

اقنل اعاؿقفتو: ا  توا اققا تد ـتد ٓ يعاؿتف اقؽ تري  تـؽؿ: هـتوك طوغػتي يؿؽتـ  تو 

 عاوؿتتتتي:  هتتتت عؾقفتتتتو ـتتتتا   تتتتـ اق  تتتتو ، ةتتتتدت يف إ تتتتي اإل تتتت  قي وهتتتتل ا

 بوقطوغػي اقؼوديوكقي. 
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هؾ اظـق  أ  اقطوغػتي اقؼوديوكقتي هتؿ ٓ يؼققتق : ٓ إقتف إٓ ا:، بؿتد ر تقا 

 ا:؟ ٓ يصؾق ؟ ٓ يصق ق ؟ ٓ حيسق ؟ 

ٓ، هتتؿ  عـتتو يف هتت،ا فؾتتف، قؽتتـ  تتع ذقتتؽ هتتؿ ققًتتقا  تتـ ا ًتتؾؿػ، بتت   تتؽ 

ء ٓ يصتتتتتتؾق ، ٓ و  تتتتتتـفؿ اقـصتتتتتترييي، واقعؾقيتتتتتتي، واقتتتتتتدروز.. اقتتتتتت ت ٕ  هتتتتتتمٓ

يصتتتتق ق ، ٓ حيستتتتق ، أو اقؼوديوكقتتتتي، إذا  تتتتػنف  تتتتو بنؼتتتتقا: إٓ هتتتت،ا  ـتتتتو وؿقـتتتتو، 

 قؽـفؿ ققًقا  ًؾؿػ،  وذا؟

ٕفؿ ؿنوا اقؼتاآ  بتلهقاغفؿت ؿتودعقا أ  هـتوك أكٌقتوء يتلاق   تـ بعتد ر تقا  

وة دوا كصقص اقؽنتوب واقًتـي وااػتوع اقًتؾػ اقصتوقح: عتىل أكتف ٓ  ¢ا: 

 وأكف خواؿ إكٌقوء واقا ؾ.  ¢بؿد كٌل بعد 

وَاَؿ ﴿ـتتتتتوققا: ـتتتتتققؽؿ أو ا نستتتتتوةؽؿ بؼققتتتتتف اعتتتتتوؼ:  قَا ا: ِ َوَختتتتت ـْ َرُ تتتتت
َوَقؽِتتتتت

 . [31]مألحام: ﴾اقـ ٌِقىػَ 

هتت،ا ؿفؿؽتتتؿ، أ تتتو اقػفتتتؿ اقصتتت قح واوتتتٌطقا أكػو تتتؽؿ ؿتتت  اضتتت ؽقا، قؽتتتـ 

فتتؾ ز تتو ، اعسٌتتقا  تتو أصتتقى بتتف اقعتتوي اإل تت  ل، قتتقا يف هتت،ا اق  تتو ، يف 

وَاَؿ اقـ ٌِقىتَػ ﴿واقًٌى: ادقدة عتـ ا تـفٍ اقًتؾػل ـتوققا:  قَا ا: ِ َوخَت ـْ َر ُت
َوَقؽِت

 . [31]مألحام: ﴾

 ققا  عـك أيي فام اؼققق : آخا إكٌقوء، وإكام هق زيـي إكٌقوء. 
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فتتام أ  اخلتتواؿ زيـتتي إصتتٌع ؿفتتق زيـتتي إكٌقتتوء عطؾتتقا أيتتي، أكؽتتاوا  عـوهتتو 

ا بنؾؽ اقض قي، وؿع  زعؿقا أكتف ةتوء رةتؾ هـتوك يف ا،ـتد،  تـ ـتاي  تـ ؿؼوقق

ـااهتتتو: ا تتتؿفو: ـوديتتتو ، ختتتاج  ـفتتتو رةتتتؾ، اطتتتقرت بتتتف اقضتتت قي، يف أوا إ تتتا 

ادعك اقص ح واقنؼقى واقنصقك، يؿ  تو بعته اقعتقال ااٌتوع فتؾ كتوعؼ يؾنػتق  

دعقى ؿتتودعك ، يتتؿ زاد يف اقتت¢ ققتتف ادعتتك أكتتف ا فتتدي ا ٌؽتت  تتـ ر تتقا ا: 

 تتتو يؼققتتتف  « ؼقؼتتتي اقتتتق ل»أكتتتف كٌتتتل يتتتق ك إققتتتف، وقتتتف فنتتتوب أكتتتو ـاأاتتتف ا تتتؿف: 

وي عؿتتف: أ  ا: خوطٌتتف: ـتتوا قتتف: يتتو أ:تتد أكتتً  ـتتل بؿـ قتتي اق قتتدي، أكتتً  ـتتل 

بؿـ قتتتي اػايتتتدي، هقتتتؽ ا: زعتتتؿ أكتتتف أو تتتك إققتتتف، بعتتتديـ ادعتتتك أكتتتف عقًتتتك عؾقتتتف 

ء يف آختتتا اق  تتتو  أ  أاٌتتتوع هتتت،ا اقًتتت ل ا ٌؽتتت بتتتفت بؿسقئتتتف وك وقتتتف  تتتـ اقًتتتام

اقاةتتتؾ اقضتتتوا  ـنؽتتتو  يف أ ايؽتتتو وأ وكقتتتو وبايطوكقتتتو وأكتتتو رأيتتتً يف بايطوكقتتتو 

 ًسد ،ؿ،  ؽنقب عؾقف: ٓ إقف إٓ ا:، بؿد ر قا ا:،  توذا أؿتودهؿ: ٓ إقتف 

 إٓ ا:، بؿد ر قا ا: ، وهؿ أكؽاوا عؼقدة  ـ عؼوغد ا ًؾؿػ؟ 

 ي؟ هؾ أكؽاوا أي

هـتتتو اقشتتتوهد، هتتتؾ أكؽتتتاوا أيتتتي؟  تتتو أكؽتتتاوا أيتتتي قؽتتتـ داروا عؾقفتتتو، دوبؾتتتقا 

عؾقفتتتو،  اؿتتتقا  عـوهتتتتو، وطؾعتتتقا هبتتتت،ا ا عـتتتك وهتتتتق: زيـتتتي إكٌقتتتتوء وقتتتقا آختتتتا 

إكٌقوء، طٌعو هـوك كصتقص يف اقًتـي، ؿتنذا هتؿ  تؾطقا أهتقاءهؿ عتىل كصتقص 
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ق  أهتتتقاءهؿ عتتتىل اقؼتتتاآ ، وهتتتق ـطعتتتل اق ٌتتتقت بنمجتتتوع ا ًتتتؾؿػ أؿتتت  يًتتتؾط

 اقًـي، وبعه ا ًؾؿػ  ـ أهؾ اقًـي يشؽق  ؿقفو اقػؾًػي ظـقي اق ٌقت؟

يتتلفؾق  بعتته أيتتوت ويػنتتوفو يميتتدو  هبتتو وففتتؿ وظ ،تتؿ ؿتتام بتتوقؽؿ 

 .بو عن قي اقؼدا ك وإبووقي ا قةقديـ اقققل همٓء    ً 

وققا يف ـققتتتف كؽنػتتتل هبتتتوذيـ ا  تتتوقػ   تتتٌؾ  تتتورض و  تتتٌؾ ؾتتتوبا هتتت،ا اقغتتتوبا ـتتت

ةٌ ﴿اعوؼ   ٍ، َكورِضَ
َتو َكتوظَِاٌة  ُوُةقٌه َيْقَ ئِ ـتوققا كتوظاة   .[24-22 ملق امرة]. ﴾* إَِؼ َرهبى

 ش إؼ رهبو، إذًا   ؾام ؿعؾً اقؼوديوكقي ـوققا إؼ رهبو إؼ كعقؿ رهبو كوظاة  ش 

 ٓ إؼ رهبتتو أوا أيتتي واقتتدوا اقعابقتتي ؿعتت ً اًتتوعد عتتىل ؿعتتؾ   تتؾ هتت،ا اقنعٌتتري

 قا وٓ ـقة إٓ بو: إ  ؾي بوقعؽات وا ئوت وق،قؽ  تـ فتو   تـؽؿ  ًتؾاًم 

ؿؾقلختتت، هتتت،ا  « تتتو أكتتتو عؾقتتتف وأصتتت ويب» ؼتتتًو  وفتتتام ـتتتوا عؾقتتتف اقصتتت ة واقًتتت ل 

ا تتـفٍ وققضتتعف أ و تتف وٓ ويًتتلا أيتتش ـققتتؽ يف اإلختتقا  ا ًتتؾؿػ  و تت ب 

ؿفتق  عـتو  وإٓ ؿت   ¢:  اقن ايا ك ـ كؼقا  ـ فو   عـو عتىل  تو ـتوا ر تقا ا

وأكتتو أعتتاك  يف  ابنتتل اخلوصتتي أ  يف اإلختتقا  ا ًتتؾؿػ أؿتتااد حيؿؾتتق  هتت،ا 

ا ـفٍ قؽـ طغك عؾقفؿ اد بقي يف   ب اقن ايا حيؿؾق  ه،ا ا تـفٍ أؿتااد 

... قتتقا عتتىل هتت،ا أبتتدًا واقتتدققؾ أ تتو ؽؿ واقنسابتتي أ تتو ؽؿ   تتـفٍ اجلامعتتيأ تتو 

ـْ ﴿قًؾػ اقصوقح هؾ اؼققق هؾ اؼققق  بام فو  عؾقف ا ُ قَا ِ  ِؼ اقا 
ـِ ـْ ُيَشو َوَ 

ـ َؿ  ِف َةَفتت
ؾِ و َاتتَقؼ  َوُكْصتت ِف َ تت تت ٌِقِؾ ا ُتتْمِ ـَِػ ُكَققى رْيَ َ تت ْع َؾتت

ُف ا،ُتتَدى َوَين ٌِتت َ َقتت و َاٌَتتػ  ِد َ تت َبْعتت
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رًيا وَءْت َ ِصتت يؼققتتق  فنتتوب و تتـي، يتتؿ اقؽنتتوب واقًتتـي يػنتت   [001ملنسررا: ] ﴾َوَ تت

 .فام  ؿعنؿ يف بعه إ  ؾي ه،ا ةقايب عـ ه،ا اقًماا فام يػن

 ( 00:  36: 03/   742) اهلدى والنور / 

 تتماا آختتا  ؽتتار:  تتو هتتل اقػاـتتي و تتو هتتل اجلامعتتي؟ كاةتتق اقنقوتتقح ؿتتتقام 

 بقـفام؟

 

اقشتتتتق  : ٓ ٓ ؿتتتتاع  تتتتـ  قتتتتٌ اقـنقستتتتي بتتتتػ اقػاـتتتتي واجلامعتتتتي  تتتتـ ةديتتتتد، 

ـو ٌي فوينف، وإذًا أ  كؼدل إققؽؿ أوقف ادديٌ اقًوبؼ وأكو ذفات يف اؾؽ ا 

اػاـتً اققفتقد عتىل إ تدى و تٌعػ ؿاـتي، »وبؽو ؾف ـتوا عؾقتف اقصت ة واقًت ل 

واػاـً اقـصورى عىل يـنػ و ٌعػ ؿاـي و نػرتع أ نتل عتىل يت ث و تٌعػ 

أيتتتش  عـتتتك إٓ وا تتتدة يعـتتتل إٓ ؿاـتتتي وا تتتدة  «ؿاـتتتي، فؾفتتتو يف اقـتتتور إٓ وا تتتدة

هل روايتي  «ـوققا  ـ هل، ـوا هل  و أكو عؾقف وأص ويب »ا ه،ا طقى أيش  عق

يوكقتتتتي اقاوايتتتتي إوؼ ـتتتتوا هتتتتل اجلامعتتتتي إذًا ٓ ؿتتتتاع بتتتتػ اقػاـتتتتي واجلامعتتتتي، يتتتتو 

إخقاكـتتو هتتؾ هتتل عتتىل اقصتتقاب عابقتتي ف تتريًا  تتو اتتليت أقؼتتوب  رتادؿتتي  تتـ  قتتٌ 

قتت  طؾعتتً ا عـتتك، ؿلكتتً اؼتتقا  تت  ً أ تتد ، واؼتتقا  تتٌع، اؼتتقا هتتا، اؼتتقا ـتتط إ

ددة وقؽتتتتتـ نعتتتتتاقشتتتتتؿا، ظفتتتتتات اقشتتتتتؿا،بوكً اقشتتتتتؿا،فؾفو أقػتتتتتوظ هتتتتت،ه    

ا عـتتك وا تتد وب وصتتي إذا فتتو  اقؾػتتظ قػظتتًو كٌقيتتًو فتتاياًم ؿفتتق عتتدد اقػتتاع، ؿتتاع 
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ي يتي و تٌعػ فؾفتو  اإل   قياققفقد إ دى و ٌعػ ، اقـصورى إيـػ و ٌعػ، 

ل  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف يف اقـور، إٓ وا دة، ه،ه اققا دة هل اجلامعي ، ه

اقًتتتت ل، قتتتت،قؽ اصتتتتطؾح اقعؾتتتتامء أ  عتتتتىل أ  يؼققتتتتقا اقػاـتتتتي اقـوةقتتتتي، اقػاـتتتتي 

اقـوةقتتتي، هتتتل اقطوغػتتتي فتتتام ـؾـتتتو آكػتتتًو ؿفتتتل اجلامعتتتي بتتتـ   تتتديٌ اقا تتتقا عؾقتتتف 

اقًتتت ل قتتت،قؽ هتتت،ا اقًتتتماا ةقابتتتف أكتتتف ٓ ؿتتتاع بتتتػ اجلامعتتتي وبتتتػ اقػاـتتتي وبتتتػ 

 .،كعؿاقطوغػي زيودة عىل اقًماا

 ( 00: 47: 04/   742) اهلدى والنور / 

 تتتماا آختتتا: هـوقتتتؽ ؿاـتتتي يؽػتتتاو  ف تتتريًا  تتتـ عؾامغـتتتو ا شتتتفقريـ بتتتوقنؼقى 

واقص ح،  ـ يًؿق  بوٕ ٌوش، كاةقا  ـ  ق ـو، إقؼوء اقضتقء عتىل بعته 

  عنؼدات ه،ه اقػاـي؟

ؾتي، ـل أكف  و  ٌؼ  ـ بقو  ا ـفٍ، و تو رضبنتف  تـ بعته إ  ظاقشق  : يف 

ؼد تي،  تو يؽػتل نا نعؾؼي بٌعه اق اغغػ يف اقعلت ادتورض، ويف اقعصتقر ا 

 ا أي طوغػي ختاج عـ هت،ا ا تـفٍ واؽػتا عؾتامء ا ًتؾؿػ  تـ فتو  وقٌقو  

َديػ تتتـفؿ  تتتـ اقؼتتتدا ك، أو  ، إ ٌتتتوش هتتتمٓء هتتتؿ أ تتتٌف  تتتو يؽتتتق   قتتتٌ ا ُْ تتت

ارج يؾنؼتق  عـتدهؿ :و فؿ، بوخلقارج قؽـ هؿ بعقتدو  ةتدًا عتـ عٌتودة اخلتق

يف كو قي، ويػرتـق  عـفؿ يف كو قي أخاى يؾنؼق   عفتؿ  تـ  قتٌ ادتاارة يف 

 ا، ويؽػتتتقفؿ ، أفتتتؿ وتتت ا  ٌتتتػ، واخلتتتقارج فتتتوكقا يف وتتتدعتتتقهتؿ وهتتتؿ يف 
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ؾؾقا ، بتتتؾ فػتتتاوا اخلؾقػتتتي اقاابتتتع  تتتـ اخلؾػتتتوء اقاا تتتديـ ؿضتتت ً عتتتـ مجتتتوهري وتتت

اخلقارج قؽـ  ع ذقؽ فوكقا يف  أص وب اقا قا اق،يـ فوكقا  ع عغ يؼواؾق 

اقعٌودة فام ـوا عؾقف اقً ل ب ٍؼ وه،ه  ـ  عس ات اقا تقا اقعؾؿقتي، اقغقٌقتي، 

ـًتؿي ً،  بفـًؿ ذات يقٍل بػ أصت و ¢أ  اقـٌل »وـد ةوء يف ص قح اقٌ وري 

ؿؼتتوا قتتف رةتتؾ: اعتتدا يتتو ر تتقا ا:، اعتتدا يتتو ر تتقا ا:، ؿؼتتوا قتتف عؾقتتف اقصتت ة 

ي أفـ اعدا؟ يؿ اقنػتً عؾقتف اقصت ة واقًت ل ْ   ـ يعدا إواقً ل: وحيؽ و

  تتتق اج  تتتـ وئضتتتس هتتت،ا أـتتتقاٌل، حيؼتتتا» :، وهـتتتو هتتتق اقشتتتوهد ـتتتوا«ٕصتتت وبف

أ تتتتتتتتدفؿ، صتتتتتتتت اف  تتتتتتتتع صتتتتتتتت هتؿ وصتتتتتتتتقو فؿ  تتتتتتتتع صتتتتتتتتقو فؿ،أو صتتتتتتتتقو ف  تتتتتتتتع 

، «قؼ، يؿاـق   تـ اقتديـ، فتام يؿتاع اقًتفؿ،  تـ اقا قتيؾصقو فؿ، قامهؿ اقن 

ج وةتتدوا فتتام ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل ؿتتقام بعتتد خاةتتقا عتتىل اقشتتوهد هتتمٓء اخلتتقار

مجوعي ا ًؾؿػ، عىل اخلؾقػي اقاا د، ـواؾقهؿ، ؿلوطا إؼ ـنو،ؿ،  ع ذقؽ 

اقا تتقا عتتـفؿ  تتـ  قتتٌ عٌتتودهتؿ، حيؼتتا أ تتدفؿ  لعٌتتوس يشتتفد بؿ تتؾ  تتو كٌتت ابتتـ

 .ق إص اف  ع ص هتؿ، 

ٌتوش، ؿت  عٌتودة ؿفمٓء  ـ  قٌ أفتؿ  نعٌتدو  خينؾػتق  كو تًو عتـفؿ إ  

عـدهؿ، وٓ كًؽ عـدهؿ، وخيوقطق  اقـًوء،ويصوؿ ق  اقـًوء، وهت،ا طٌعتًو 

ؿًتتؼ  ضتتوعػ،  تتوذا ٕكتتف ف تتري  تتـ يؼتتوا اققتتقل أكتتف  تتـ أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي، 
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َا  تتتت كًتتتتوغفؿ فو تتتتقوت عوريتتتتوت، قؽتتتتـفؿ ٓ يًتتتتن ؾق  ذقتتتتؽ يف عؼقتتتتدهتؿ، إذا ُذفى

 .ـو،وبـواـو إق غ  و كو ـودريـ عىل كًوأ دهؿ، يؼقا ا: ا: ينقب عؾقـو، وا:

أ و همٓء يؼققق   و يف  وكع خوصي يف   ٌقؾ اقدعقة زعؿقا،وه،ا عىل فؾ 

ويف اقًؾقك، وقؽـ اك ااؿفؿ يف اقعؼقدة أ د، قٌ  إخ عيف  اكػااط وا 

  ا: يف فتتتتؾ إأفتتتتؿ أوًٓ: تتتتـ إ تتتتوعاة ،  تتتتـ ؾتتتت ة إ تتتتوعاة،  تتتتـ يؼققتتتتق  

ٌ  تتٌؼ اقؽتت ل ؿقتتف، ؿتت  داعتتل إلعتتودة اقؽتت ل،  تتق فؿ عٌتتد  ؽتتو ، وهتت،ا اقٌ تت

كًتت ى  تتـ اا: ادٌكتت، أكتتو أعاؿتتف   صتتقًو،وأكو أقنؼقتتً بتتف، و اـوظاكتتو  عتتف ، و

ا فو  طقيتؾ، ؾا ـوظاة، بطايؼي ؾايٌي، وعسقٌي ةدًا، وٓ  وةي أ  ٕكف جم

 ؼؾؼؾ إكام اقاةؾ  ـ  قٌ اقعؼقدة ، أ عاي،  ـ  قٌ اقػاوع  وؿعل،يؿ هق 

 ،بتتتت،ب، يلختتتت،، يلختتتت،  تتتتـ فتتتتؾ  تتتت،هى  تتتتو حيؾتتتتق قتتتتف، وأ  هتتتتؿ  ن ؿًتتتتق  

عنٌور خقارج، وبنعنٌور آخا حوقػي ٕهؾ ٓا هب،ا ،ؿ أ د اقن ؿا، ؿفؿ ضق

اقًتتتتـي  ؼتتتتًو هتتتتؿ أيضتتتتًو ختتتتقارج، وكًتتتتلا ا: عتتتت  وةتتتتؾ أ  ُيػفؿـتتتتو عؼقتتتتداـو عتتتتىل 

وقح، وأ  يعؾؿـو ا ـفٍ اقص قح اقؽنوب واقًـي،وعىل  و فو  عؾقف  ؾػـو اقص

وأ  ي يتتدكو عؾتتاًم، وأ  يقؿؼـتتو مجقعتتًو  تتو حيٌتتف وياوتتوه، وادؿتتد :   تتو يـػعـتتو،

  رب اقعو ػ.

 ( 00:  49: 31/   742) اهلدى والنور / 
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 عكٝد٠ األحباش

يعـتتتل: قتتتق اؿرتوتتتـو قٌـتتتو  هتتت  ف تتتاة ا شتتتوفؾ وف تتتاة اقـتتتوس اقتتتغ   داخؾتتتي:

قةتتقديـ أ  يف قٌـتتو  ختت ا ؿتترتة ي يتتي بق تتوربقا اإل تت ل  تتـفؿ ادٌشتتقػ ا 

ا وبقع  ؿعً اقؽ ري عـفؿ  ـفؿ بقتدخؾ عتىل ا ًتوةد  نتك عتؿ بقيتبقه ... 

ؿقتتتف  ًتتتؾؿػ  قةتتتقديـ يف اجلتتتو ع اقغتتتاض إكتتتف ا تتتنق ءهؿ عتتتىل اجلقا تتتع يف 

قٌـتتو ، و تتـ مجؾتتنفؿ ادٌكتت ... أكتتو ؿفؿتتً أف تتا إكتتف فقتتػ  تتو را تتقا فقتتػ  تتو 

 وقعوي هـوك.أةقا بقؽػاوا اقعوي ب

 يو مجوعي  ـ مجوعي عٌد ا: ادٌك.  داخؾي:

 ....  داخؾي:

 ٓ هق  ق  هـوك .. اقشق :

 ...  ٌك  داخؾي:

 تتق   تتـ ادتتٌش  تتـ هتتارة ا تتؿف عٌتتد ا: ادٌكتت فتتو  يف د شتتؼ  اقشتتق :

واقنؼقـتتو  عتتف، وا: أعؾتتؿ بـقنتتف هتتق بتت   تتؽ يعـتتل  ـ تتاك عتتـ اإل تت ل  ًتتى 

ٌدو أكف يؿؽـ يؽق   د قس يعـل بو ؿ اإل  ل قإلرضار دعقاـو ك ـ، قؽـ ي
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وإل تتتت ل وا ًتتتتؾؿػ، أكتتتتو ةتتتتقايب أ  بوقـًتتتتٌي ،تتتت،ا اقًتتتتماا إكتتتتف واةتتتتٌفؿ أ  ب

يتتداؿعقا عتتـ أكػًتتفؿ، وأ  يًتتنعدوا قتتدؿع اقؽتت عتتـ أكػًتتفؿ  تتـ هتتمٓء، وربتتام 

يؽق  هـوك  قعي رواؿه وربام يؽق  ؿقتف عـتدك بع قتػ وعـتدك  تقعقػ وإؼ 

ا صتتتوغى اقؽ تتترية واقؽ تتترية ةتتتدًا، ٓ بتتتد  تتتـ اؽنتتتؾ إ تتت  ل قتتتدؿع ؾوغؾتتتي آختتتا 

 همٓء ا عنديـ اقظو ػ وعًك أ  يؽق  ف،قؽ.

 ... ص قح  ًؾؿ  ديفؿ إكف  ديٌ اجلوريي.  داخؾي:

  ـ هؿ ... اقشق :

هؿ مجوعي ادٌك، ورأيً طٌعي ،تؿ باوتقه ق  تامء واقصتػوت   داخؾي:

ؽوا وفتت،ا وـتتوا ادتتوؿظ اقعٌتتديل يدقًتتق  بو تتؿ قؾٌقفؼتل يف فتتؾ  قوتتع ؿقتتف إ تت

ي ادٌكتت وـتتوا ادتتوؿظ اقعٌتتديل  نتتك فتتو  قٌعضتتفؿ  تتـ طؾٌتتي ر تتق فؿ ا،تتا

اقعؾؿ بقؼاأوه ... عٌد ا: ادٌك ه،ا فقػ ... يعـتل: كًتٌي إؼ عٌتد رب اقتدار 

 أو ف،ا. 

 يعـل: ادققا فـويي. اقشق :

ادتديٌ ... صت قح  ًتؾؿ  فـويي عـ اقؽك، ... ةدًا يعـتل  ؼقؼتي  داخؾي:

 قف  ديٌ.

  داخؾي :  ديٌ اجلوريي ايش هق.
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: يف اقًامء، ه،ا  ديٌ روايف اإل ول  ًؾؿ يف فنوب ًأيـ ا:؟ ـوق اقشق :

اقص ةت ٕكف اقاةؾ فام حيدث هق عـ كػًف أ تد اقصت وبي  عوويتي بتـ ادؽتؿ 

: ؿعطتتتتا رةتتتتؾ بستتتتوكٌل ؿؼؾتتتتً قتتتتف ¢اقًتتتتؾؿل ـتتتتوا: صتتتتؾقً يق تتتتًو وراء اقـٌتتتتل 

 يا:ؽ ا:، ؿـظاوا إيل هؽ،ا يعـل: )اكؼطوع(

أكتتو  تتديٌ عفتتد بوإل تت ل ؿتتام اؾؼتتك بعتتد إ ؽتتول اق غؼتتي بوقصتت ة، هتتؿ  تتو 

ر قا بلبصورهؿ إققف اًؽقنًو هق ووع هبؿ ذرعًو، ؿام فتو   ـتف إٓ أ  رؿتع عؼرياتف 

 صوغ ًو، وايؽؾ أ قوه  وقؽؿ اـظاو  إيّل ...

 ...  داخؾي:

،وا رضبتتتًو بليتتتدَيؿ عتتتىل أؿ تتتوذهؿ يعـتتتل: ا تتتؽً  تتتو هتتتق ـتتتوا: ؿلختتت اقشتتتق :

اقص ة أـٌؾ إيل، هق  بؼل بقصقر  ¢بؾ ه ، بقؼقا: ؿؾام ـه ر قا ا: 

أدب اقا تتقا وقطػتتف واقاوتتعف وفقتتػ فتتو  هتتق بعتتد  تتو اكنٌتتف ،تت،ا اخلطتتل اقؽٌتتري 

فقتتتػ اقا تتتقا يعوـٌتتتف ويعو ؾتتتف، وإذا ؿقتتتف وةتتتد اقعؽتتتا كو تتتًو، ؿقعتتترب عتتتـ هتتت،ه 

اقصتتت ة أـٌتتتؾ إيل ؿتتتقا:  تتتو  ¢اقـػًتتتقي ؿقؼتتتقا: ؿؾتتتام ـهتتت ر تتتقا ا:  ادوقتتتي

ـفتتاين وٓ ففتتاين وٓ رضبـتتل وٓ  تتنؿـل وإكتتام ـتتوا يل: إ  هتت،ه اقصتت ة هـتتو 

اقشتتتوهد قتتتقش ةتتتوب اإل تتتول  ًتتتؾؿ هتتت،ا ادتتتديٌ يف فنتتتوب اقصتتت ة قؼققتتتف عؾقتتتف  

تتتوس إكتتتام هتتت»اقًتتت ل:  ـ فتتت ل اـق ٓ يصتتتؾح ؿقفتتتو يشء  تتت ٌقح واؽٌتتتري إ  هتتت،ه اقصتتت ة  تتت ل ًا

 واكنفً اقؼصي إؼ ه،ا ؿؼط، يعـل: عؾؿف أ ًـ اعؾقؿ. «و ؿقد وذفا ا:
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يٌدو أ  اقاةتؾ  تو آكتا هت،ا اقؾطتػ يف اقنعؾتقؿ )أراد( أ  يت داد عؾتاًم، وـتد 

يتتو ر تتقا »عتتاك أكتتف ةوهتتؾ، ؿلختت، يًتتلا اقا تتقا اقًتتماا بعتتد اقًتتماا، ؿؼتتوا: 

صتدكؽؿ ـتوا: إ   ـتو يتلاق  اقؽفتو . ـتوا: ا:! إ   ـو أـقا تًو ينطتريو  ـتوا: ؿت  ي

ؿتت  اتتلاقهؿ. ـتتوا: إ   ـتتو أـقا تتًو خيطتتق  عتتىل اقا تتؾ ـتتوا عؾقتتف اقًتت ل: ـتتد فتتو  

. ه،ا بقؼقققا اقعؾامء واقؽاح «كٌل  ـ إكٌقوء خيط ؿؿـ واؿؼ خطف خطف ؿ،اك

ؿؿتتـ واؿتتؼ خطتتف » عستت ة    «ـتتد فتتو  كٌتتل  تتـ إكٌقتتوء خيتتط»اقنعؾقتتؼ بو  تتوا، 

ةوريتي ااعتك ؾتـاًم يل يف أ تد  ـوا: يو ر قا ا:! عـتدي»وهقفوت  «كخطف ؿ،ا

اقت،غى عتىل ؾـؿتل وأكتو بؽت أؾضتى فتام يغضتى اقٌؽت ؿصتؽؽنفو صتتؽي  ؿًتطو

فلكف يؼقا: ؿفؾ ل يـل أ  أعنؼفو، فػورة ،،ا اقيب، ـتوا:  «وعغ عنؼ رـٌي

ا:؟ ـوقتتً: هوهتتتو. راح وةوهبتتو. رأ تتًو اقا تتقا عؾقتتف اقًتت ل بودرهتتو بؼققتتف: أيتتـ 

يف اقًتتتامء. ـتتتوا عؾقتتتف اقًتتتت ل:  تتتـ أكتتتو؟ ـوقتتتتً: أكتتتً ر تتتقا ا:. ؿوقنػتتتتً إؼ 

 تتتتقدهو وـتتتتوا قتتتتف: ؿوعنؼفتتتتو ؿنفتتتتو  م ـتتتتي، ؿفتتتت،ا ادتتتتديٌ يعـتتتتل: ـوصتتتتؿي اقظفتتتتا 

ؾؿموقتتي، اقتتغ بقؼققتتقا وتت ًٓ  تتـفؿ واك ااؿتتًو عتتـ اقؽنتتوب واقًتتـي، ا:  قةتتقد ق

هتت،ا بقؼتتقا: ا: يف اقًتتامء. ؿقؼتتقا يف فتتؾ  ؽتتو ، ا:  قةتتقد يف فتتؾ اققةتتقد. 

إخ عغ وك تـ كعتاك هت،ا اقشتق  عٌتد ا: أ تعاي هتق، وقتف فنتوب  تامه عتىل 

ـوعتتدة يًتتؿقفو بغتتري ا تتؿفو  تتق  تتؿك اقؽنتتوب هتتق )اقلتتاط ا ًتتنؼقؿ( وؿقتتف 

اك ااك فٌري ةدًا عـ اقؽنوب واقًـي خوصي ؿقام ينعؾؼ بوقعؼقدة بصتقرة عو تي، 

صتتػي ا: عتت  وةتتؾ وأكتتف اقعتتغ إعتتىل، ؿ تت،ؿقا هتت،ا وبصتتقرة أختت   تتو ينعؾتتؼ ب
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ادتتديٌ فتتام يؼتتقا  تتـ  تتل  اًتتؼط ادستتي، قؽتتـ هتت،ه :وـتتي  نـوهقتتي،  تتو هتتق 

اقًتتتٌى؟ اقًتتتٌى أكتتتف فتتتلفؿ ٓ يعؾؿتتتق  إكتتتف هتتت،ا ادتتتديٌ  قةتتتقد يف عؽتتتات 

اقؽنتتى، ؿؾتتق ؿاوتتـو راح  ًتتؾؿ  تتـ اقتتدكقو فؾفتتو، هتت،ا ادتتديٌ  قةتتقد يف  قطتتل 

هق أرـك  تـ  ًتؾؿ بتدرةنػ، يعـتل:  ًتؾؿ يتاوي عتـ اإل تول  اإل ول  وقؽ اقغ

أ:تتد، واإل تتول أ:تتد بتتريوي عتتـ اقشتتوؿعل، واقشتتوؿعل عتتـ  وقتتؽ، ؿامقتتؽ  تتـ 

مجؾي  ـ رووا ه،ا ادديٌ يف فنوب ا قطتل، وكػتا أ:تد  قةتقد يف فنتوب 

 .ا ًـد،  وذا كًنػقد  ـ اد،ك ه،ا  قى إيٌوت و ،ؿ و:وـنفؿ

ك إ   ،ؿقا ادديٌ  توذا يػعؾتقا بؤيتوت اقتغ  قةتقدة  ق ـو  ن  داخؾي:

 يف فنوب ا:.

 و هق ه،ا  ـ ةفؾفؿ و:وـنفؿ أكتو بؼتقا يف هت،ه ا ـو تٌي إكتف هت،ه  اقشق :

اجلوريي  قك ... بؼتقا هبت،ه ا ـو تٌي: اقكتء اقتغ بقؾػتً اقـظتا فقتػ عاؿتً 

اقتدكقو إٓ  تـ  توء  ه،ه اجلوريي رهبو وأكف اعوؼ يف اقًامء، واقققل اًلا  شوغ 

ا: وهتتتتتؿ ـؾتتتتتي  تتتتتماا يقةفتتتتتف اقا تتتتتقا عؾقتتتتتف اقًتتتتت ل إؼ اجلوريتتتتتي ؿتتتتتام اًتتتتتؿع 

اجلقاب، إٓ اجلقاب ا ـ اك عـ اقؽنوب واقًـي، ا:  قةقد يف فؾ  ؽو ، 

قستتتتتل  بفقتتتتتػ أصتتتتتوبً اجلوريتتتتتي وأخطتتتتتل هتتتتتمٓء ا شتتتتتوغ ؟ اجلوريتتتتتي هتتتتتق  بؼتتتتتل 

د عؾقتف اقًت ل و تو ا قوقع، عو تً يف جمنؿتع إ ت  ل صتويف جمنؿتع بؿت

أصػك  ـف، ؿفل  ع فقفو أ قي وا: أعؾؿ اعاك  ـ  قدهو  ـ وٓة  تقدهو  تـ 
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ةريافو اقغ أؾـقوء بوقعؼقدة، ؿؾتام  تئؾً أةوبتً عتىل اقصتقاب، و تو رضوري 

اؽتتتق  عـتتتدهو  تتتفودة دفنتتتقراة، قؽتتتـ اققتتتقل ا تتتلا دفتتتوااة آختتتا اق  تتتو   تتتو اًتتتؿع 

اقًتٌى أ  اقدرا تي اققتقل ققًتً درا تي  قؾسقاب اقغ اًؿعف  ـ اجلوريتي هت،ه،

 إ   قي  وغي يف ا وغي ؿض ً عـ ا سنؿع ا: ا ًنعو .

 (  00:  16: 59/ 138) اهلدى والنور /
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 حٍٛ عبد اهلل احلبغٞ

ةتتت اك ا: ختتتري. هتتت،ه  تتتفوديت وهتتت،ه  تتت،فاايت عتتتـ اقشتتتق  يتتتدعك   داخؾتتتي:

ػتتظ أقػقتتي اقعااـتتل، إقػقتتي ا،تتاري أو ادٌكتت، ـتتوا ذهٌـتتو إققتتف ؿل تتور عؾقـتتو ب 

قؾعااـتتتتل، ؿُقةتتتتدت قتتتتف مجوعتتتتي آرد  كًتتتتًٌ هتتتت،ا إققتتتتف، ؿتتتتامذا اؼتتتتقا؟ فؾؿتتتتي 

  قة ة.

 ه،ا  ـ اك. اقشق :

 فؾؿي  ـ ....   داخؾي:

 فقػ؟ اقشق :

فؾؿتتتتتتتي إذا أردت أ  اؼتتتتتتتقا ـتتتتتتتقًٓ ؿقتتتتتتتف أ  أ طتتتتتتتف يف فنتتتتتتتويب عتتتتتتتـ   داخؾتتتتتتتي:

 اجلامعوت 

رةتتتؾ  تتت،هٌل. ويوكقتتتًو:  نعصتتتى    اقشتتتق  ادٌكتتت أوًٓ إأكتتتو أـتتتقا:  اقشتتتق :

 عىل أهؾ اقًـي واجلامعي؟

  نعصى؟  داخؾي:
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عتتىل أهتتؾ اقًتتـي واجلامعتتي، وأف تتا  تـ ذقتتؽ أكتتف يلتتح بنؽػتتري  تتق   اقشتق :

 تتع  –اإل تت ل ابتتـ اقؿقتتي فتتٌعه اقتت،يـ ابنؾقـتتو يف بؾتتدكو هتت،ا هـتتو، وـتتد ا تتنطوع 

 إ ػ اقشديد.

 وـد ا نطوع؟  داخؾي:

إ ػ اقشديد بًٌى خؾق اقٌ د اقؾٌـوكقي  ـ يتدعق ـد ا نطوع  ع  اقشق :

إؼ ااٌتتوع اقؽنتتوب واقًتتـي عؾـتتًو ا تتنطوع أ  يؽنتتؾ  ققتتف بعتته اقشتتٌوب ا ًتتؾؿ، 

وأ  يضتتؾقا  عتتف وتت ًٓ بعقتتدًا، وقتت،قؽ ؿنستتدهؿ  ن ؿًتتػ عتتىل ؾتتري هتتدى  تتع 

اقشق  ادٌك ويؽػاو  فؾ  ـ ققا عتىل طايؼنتف و ،هٌتف إ تعاي يف عؾتؿ 

 اقؽ ل، 

يف اقعؼقتتتتتتتدة ؿفتتتتتتتق أ تتتتتتتعاي، ويف اقػؼتتتتتتتف ؿفتتتتتتتق  تتتتتتتوؿعل  نعصتتتتتتتتٌى  قشتتتتتتتق :ا

  ؼقً.واقً ل عؾقؽؿ.

 ة اك ا: خري.  داخؾي:

 ( 00:  46: 20/   316) اهلدى والنور / 
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 باب َٓ٘

 ـد يؾنؼق  يف اضؾقؾ أهؾ اقًـي. اقشق :

 كعؿ.   داخؾي:

 . أكو ـقؾ يل أكف اقغامري قف ع ـي ـقيي  ع مجوعي ادٌك   داخؾي:

 عسقى. اقشق : 

 كعؿ اقغامري أـؾ وًا  ـ اقؽقياى و ع ذقؽ يؿك  عف.  داخؾي:

 مجعفؿ آبنداع؟ اقشق :

 كعؿ اقنصقك واقنسفؿ و عداوة أهؾ اقًـي.  داخؾي:

أ و إ ٌوش يو  ق  ؿسؿعفؿ أيضًو اقعؿؾ قؾقفتقد  و تقكقػ، ؿتقفؿ   داخؾي:

  و قكقي.

و دخؾتتتتقا قٌـتتتتو  ب ستتتتي أفتتتتؿ ٓ يٌتتتً عتتتتـ ادٌكتتتت أكتتتتف  تتتتال ـنتتتتوا اققفتتتقد  تتتت

 يًنطقعقا أ  يؼوو قا اققفقد.

  نك يص ح اقعؼقدة .  داخؾي:
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ويف ا ـطؼي اقنتل فتو  يًتؽـ ؿقفتو بتاج أيب  قتدر  تو رضبتً أبتدًا،   داخؾي:

وفتتو  اقاةتتوا حيؿؾتتق  اقًتت ح يف  تتػ ؾتتريهؿ  تتو يًتتنطقع أ  حيؿتتؾ  تتؽػ، 

   ه،ه فاا ي  ـ فاا وت اقشق .إؿؼوققا: 

  و  وء ا:. :اقشق 

 ؿؼؾـو:  و  وء ا: فاا ي اققٓء قؾؽوؿايـ.  داخؾي:

 طقى ه،ا اقؽ ل  ًسؾ يو أ نوذ؟  طٌقع وإٓ كؼؾ وإٓ فقػ؟  اقشق :

  ع اقت..   داخؾي:

 اقً ل عؾقؽؿ.  داخؾي:

  ع رةو،ؿ.  داخؾي:

 وعؾقؽؿ اقً ل ور:ي ا: وبافواف.  داخؾي:

 عدل إظفور   ؾ ه،ه ادؼوغؼ. ؿفؿ  ايصق  ةدًا عىل  داخؾي:

 اقػنقى  نك ك قً بؿـو ري؟  داخؾي:

 أوػ إؼ ذقؽ أفؿ يٌق ق  اقًػقر وا ػوخ،ة يٌق قكف.  داخؾي:

 هؽ،ا. اقشق :

 واقاـ .  داخؾي:
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 عسقى؟ اقشق :

واقاـ  ب سي أ  هت،ا فؾتف  تـ اقصتغوغا، وكت وا ا تاأة إؼ اقٌ تا   داخؾي:

 بو ققه ه،ا  ـ اقصغوغا .

 يعـل: لقز اقصغوغا لقز اراؽوهبو؟  ؾي: داخ

 كعؿ.   داخؾي:

   ا اراؽوب اقصغوغا؟  داخؾي:

   ا عـدهؿ  ـ اقصغوغا.  داخؾي:

 واق كو بوقؽوؿاة ...  داخؾي:

واق كتو بوقؽتوؿاة ةتوغ  ٕكتف كؽويتًي يف ديـفتو، ٓ يتو  تق  دعتوة اقًتػقر   داخؾي:

 ودعوة... 

 ا: أفرب. اقشق :

 .خـوزيا  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :

 أ و عامقنفؿ قؾت...  داخؾي:

 إياا .  داخؾي:
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 ؾري إياا  قشؼقؼنفو  قريو ؿقاو ي ةدًا فؾفؿ  ع ا  وباات.  داخؾي:

 ا: أفرب. اقشق :

ـنؾقا داعقي  ـ دعوة اقنق قد عـدكو، ـتنؾفؿ ا: قعؾؽتؿ اطؾعتنؿ عتىل   داخؾي:

اقؼصتوص فنتى فنتوب يف عؾتق  فنوبف، هق وقد صغري وا د وعؽيـ  ـي، أ و ي

 ا: عىل خؾؼف.

 ...  داخؾي:

 أظـ وصؾؽؿ.  داخؾي:

 كعؿ.  اقشق :

 ...  داخؾي:

 قؽـف رةؾ كشقط  و  وء ا:.  داخؾي:

 ... ـنؾ.  داخؾي:

 ـنؾ هؿ ـنؾقه، قؽـ عـ طايؼ ا  وباات اقًقريي.  داخؾي:

 ا: أفرب.  داخؾي:
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و  ـطتتتتتتوع اقطتتتتتتاع يؼنؾتتتتتتق  يعـتتتتتتل رةتتتتتتؾ  ػًتتتتتتد يف إرض، إذا فتتتتتت  داخؾتتتتتتي:

 ػًتتتدو  يف إرض ؿفتتت،ا يؼطتتتع اقتتتديـ ويؼطتتتع اقعؼقتتتدة ويؼطتتتع فتتتؾ.. ويػتتتنـ 

 ا ًؾؿػ، أوػ إؼ ذقؽ يًٌ يؼقـًو أ  عـده  و ا.

 عـده؟ اقشق :

  و ا اافل واقدققؾ عىل ذقؽ.  داخؾي:

 ... اقشق :

أ  اق،ي يؿك يف اؾؽ ... يـؼؾى رأ ًو عىل عؼى  تو أدري عؼتى   داخؾي:

 أدري  وذا؟  ،عقر.  و

 بورك ا: ؿقؽ!   داخؾي:

  ،عقر يعـل: يدعق يًري.. عسقى.  داخؾي:

 ة افؿ ا: خري!   داخؾي:

 ؿـطؾى ؿنقى اايح اقؼؾقب قعؾ ا: أ  ياحيفؿ  ـ ه،ا اقطوؾقت.  داخؾي:

 كو.وٓ يصؾق  وراء  داخؾي:

 وٓ وراءه.  داخؾي:

 وٓ وراءه،   داخؾي:



 األحباش --------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوج

773 

 اقعؾامء ك ـ  ـ بوب أوؼ.إذا فػاوا   داخؾي:

 اق فوة ؾري واةٌي يف إوراع إٓ يف اقـؼديـ.  داخؾي:

 ه،ه  ع إ ػ يؼقا هبو اقشوؿعقي يف  قريو. اقشق :

 ... اقديـ ... اقشق  اقعؿؾي.  داخؾي:

 اقعؿؾي اققرـقي عىل اخن ك أةـو فو ٓ يقةٌق  عؾقفو زفوة. اقشق :

 ( 00 :30: 51/   360) اهلدى والنور /  
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 ْضٝخ١ الَزأ٠ َٔ أتباع عبداهلل احلبغٞ

لى أ  اعؾؿل أكـو ب  و ... هق آخا اق  و ، ولتى أ  اعؾؿتل  تع  اقشق :

هتت،ه ادؼقؼقتتي اققاـعقتتي اقنتتل ٓ يشتتؽ ؿقفتتو إكًتتو ، لتتى أ  اعؾؿتتل  عفتتو  ؼقؼتتي 

أختتتاى، وهتتتل: أكـتتتو يف ز تتتو  اػتتتاع ا ًتتتؾؿق  ؿقتتتف اػاـتتتًو يشء  ـتتتف وريتتتقه عتتتـ 

ًوبؼ، ويشء  ـف اػاـقا ؿقف يف ه،ا اق  ـ اق  ؼ  صداـًو قؼققف عؾقتف اقنػاع اق

اؿرتـتً اققفتقد عتىل إ تدى »اقص ة واقً ل يف  ديٌ ص قح  عاوك أوقف: 

و ٌعػ ؿاـي، واقـصورى عىل يـنتػ و تٌعػ ؿاـتي، و تنػرتع أ نتل عتىل يت ث 

؟! ـتوا: هتل :و ٌعػ ؿاـي، فؾفو يف اقـور إٓ وا دة، ـوققا:  ـ هل يو ر قا ا

 .« و أكو عؾقف وأص ويب

، وصتتػ اقػاـتتي ¢ؿتتلرةق أ  اؼػتتل  عتتل عـتتد هتت،ه اقؽؾؿتتي، وهتتل أ  اقـٌتتل 

اقـوةقتتي اقنتتل هتتل ؿاـتتي وا تتدة  تتـ يتت ث و تتٌعػ ؿاـتتي، فؾفتتو يف اقـتتور إٓ هتت،ه 

، بلفتتتو هتتتل اقنتتتل اؽتتتق  عتتتىل  تتتو فتتتو  عؾقتتتف ¢اقػاـتتتي اقـوةقتتتي، وصتتتػفو اقـٌتتتل 

، «وأصت ويب  »ه،ا ؿؼط، بؾ أووك إؼ ذقؽ ـققتف:  اقا قا عؾقف اقً ل، ققا

 و دهو هق اقؽويف، وهق ا،دي واقـقر. ¢وٓ  ؽ أ  اقنؿًؽ بًـي اقـٌل 
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رية أربعتي عؽت ـاكتًو، وهـتوك اقػتاع اقؽ ت ¢وقؽـ  و دال أ  بقــو وبػ اقـٌتل  

اقًت ل يف ادتديٌ اقًتوبؼ، ؿقستى عتىل ا ًتؾؿ  اقنل أ ور إققفو اقا قا عؾقف

عرتاؿتتتتف أو اعاؿتتتتف عتتتتىل اقًتتتتـي، أ  ينعتتتتاك عتتتتىل  تتتتو فتتتتو  عؾقتتتتف اقصتتتت وبي، ؿتتتتقع ا

ذقتتتؽ ٕ   «هتتتل اقنتتتل عتتتىل  تتتو أكتتتو عؾقتتتف وأصتتت ويب»وقتتت،قؽ ـتتتوا عؾقتتتف اقًتتت ل:  

قؾؽتتتيعي،  تتتـ ؿؿتتتف ؾضتتتًو  ¢أصتتت وب اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل اؾؼتتتقا اقٌقتتتو   ـتتتف 

ط  تـ أةتؾ طايًو، أ و ك ـ ؿٌقــو وبقـتف عؾقتف اقًت ل و توغط ف ترية، وهت،ه اقق توغ

كققتتت   تتتو لتتتقز اقنؿًتتتؽ هبتتتو  تتتو ٓ لتتتقز، أو  تتتو لتتتقز آ نستتتوج هبتتتو  تتتو ٓ 

لقز، وةد عؾؿ ا ؿف عؾؿ ادديٌ، وا ؿف عؾتؿ اقنستايح واقنعتديؾ، وقت،قؽ 

ؿنذا  و أردكو أ  كعاك  و فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل، ؿـ ـ كعاؿف  تـ طايتؼ 

 فو  عؾقف أص وبف اقؽاال. ، و و¢عؾامء ادديٌ اق،يـ يصؾقكـو بوقـٌل 

بعتتد هتت،ه ا ؼد تتي اقتتقةق ة كتتليت إؼ ذقتتؽ ا  تتوا اقتت،ي  تتديـو بتتف أخقكتتو أبتتق  

أ:د ة اه ا: خريًا، وهل  ديٌ اجلوريي اق وبً يف فنى اقًتـي اقصت ق ي أ  

  لا اجلوريي: أيـ ا:؟ ؿؼوقً: يف اقًامء. ¢اقـٌل 

اقتتت،ي أـتتتاه اقا تتتقا عؾقتتتف  ؿلكتتتً اٌعتتتًو قؾشتتتق  عٌتتتد ا: ا،تتتاري اـؽتتتاو  هتتت،ا

اقًتتت ل  تتتـ اقؼتتتقا  تتتـ اجلوريتتتي إ  ا: عتتت  وةتتتؾ يف اقًتتتامء، عؾتتتاًم أ   تتتو ـوقنتتتف 

اجلوريتتي هتتق  تتو كتت  عؾقتتف ربـتتو عتت  وةتتؾ يف اقؼتتاآ  اقؽتتايؿ يف ـققتتف يف  تتقرة 

ؿُ ﴿اٌتتتورك:  َػ بُِؽتتت تتت ًِ  َأْ  خَيْ
ِ
اَمء تتت  ً ـْ يِف اق ُتتتقُر  َأَأِ ـتتتُنْؿ َ تتت َل َك

نَِذا ِهتتت ْل أَ * إَْرَض َؿتتت
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ِ،يِا  نَْعَؾُؿقَ  َفقْتتَػ َكتت تت ًَ ًٌو َؿ
قُْؽْؿ َ وِصتت َؾ َعَؾتت

 َأْ  ُيْاِ تت
ِ
اَمء تت  ً ـْ يِف اق ]ململرر   ﴾َأِ ـتتُنْؿ َ تت

06-00]. 

وأكو أعؾؿ أ  هـوك الوي ت   ؾ ه،ه أيتي اصتدر  تـ   تؾ ادٌكت وؾتريه، 

وهـتتتتو أـتتتتقا: عؾقتتتتؽ أ  اعتتتتقدي يف ؿفتتتتؿ اقؽنتتتتوب واقًتتتتـي إؼ اقصتتتت وبي اقتتتت،ي 

ا عؾقتتتف اقًتتت ل دقتتتق ً عتتتىل أ   تتتـ كًتتتؽ بتتتام فتتتوكقا عؾقتتتف اٌعتتتًو ةعؾفتتتؿ اقا تتتق

قؾا تتتتقا عؾقتتتتف اقًتتتت ل، ؿفتتتتق  تتتتـ اقػاـتتتتي اقـوةقتتتتي، ؿفتتتتؾ عؾؿتتتتً بقا تتتتطي فنتتتتى 

ادٌك أو ؾريه أ  أ دًا  ـ اقًؾػ أكؽتا هت،ا اقت،ي أكؽتاه ادٌكت  تـ اقؼتقا 

 بؿ ؾ  و ـوقً اجلوريي إ  ا: ع  وةؾ يف اقًامء؟

  وةتتؾ يف اقًتتامء، ؿفتتق  تتقؽق  أ تتد  تتقئػ ٓ يوقتتٌ يتتؿ  تتـ أكؽتتا أ  ا: عتت

 ،ام: 

 اقكء إوا: أكف  ً اقًامء، وه،ا فػا رصيح بقاح.

وإ و أ  ا: يف اققةقد فؾف، فام يؼقا بف ا عن قي ـدياًم رصا تي، و تـ اشتٌف 

هبتتتؿ  تتتدي ًو وتتتؿـًو وقتتتقا رصا تتتي،  قتتتٌ يؼققتتتق  بؿـو تتتٌي وبغتتتري  ـو تتتٌي، ا: 

، ا:  قةتقد يف فتؾ اققةتقد، وهت،ا هتق اقؽػتات ٕكتف يعـتل  قةقد يف فتؾ  ؽتو 

اقؼتتتقا بق تتتدة اققةتتتقد اقنتتتل يؼتتتقا هبتتتو ؾتتت ة اقصتتتقؿقي، وهتتتؿ اقتتت،يـ يؼققتتتق : ٓ 

ختتتوقؼ وحؾتتتقع، إكتتتام هتتتق يشء وا تتتد، فتتتام يؼتتتقا بعتتته ؾ هتتتتؿ: فتتتؾ  تتتو اتتتااه 

 بعقـؽ ؿفق ا:.
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 ور.ويؼقا آخا:  و عٌد ا سقس اقـور،  و عٌدوا إٓ اققا د اقؼف

ذقؽ ٕفؿ يعنؼتدو  ـتقا اقطٌتوغعقػ واقتدهايػ أكتف قتقا هـتوك ختوقؼ  نؿقت  

بصتتتتػواف عتتتتـ ا  ؾقـتتتتوت،  تتتتو هتتتتق إٓ هتتتت،ا اقتتتتدها، وهتتتت،ا  تتتتو رصح بتتتتف اقؼتتتتاآ  

ْهاُ ﴿اقؽايؿ:  ٓ  اقتد  ـَو إِ عتـ اقؽتوؿايـ إوقتػ، ؿؾت،قؽ كػتل  [23]ملجاث رة  ﴾ َوَ و َُيْؾُِؽ

بتتف يف اقؼتتاآ  و تتديٌ اجلوريتتي وؾتتريه، يؾتت ل  اقؼتتقا بتتل  ا: يف اقًتتامء ا لتتح

همٓء اقـػوة أ  يؼققتقا إكتف ا:  تً اقًتامء، أو أ  يؼققتقا إ  ا: يف فتؾ  ؽتو ، 

 و قاء ـوققا ه،ا أو ذاك ؿفق فػا.

أ تتو  قتتـام يؼتتقا ا ًتتؾؿ: إ  ا: عتتىل اقعتتاش ا تتنقى، ا تتنقاء يؾقتتؼ بس قتتف 

ا: بتف  قتـام يًتسد  نقاوتعًو قابتف وفامقف، هت،ا آ تنقاء هتق اقعؾتق اقت،ي يًتٌح 

 ؿقؼقا:  ٌ و  ريب إعىل..  ٌ و  ريب إعىل.

 و اق،ي يـٌغل عتىل ا ًتؾؿ أ  يػؽتا وأ  يػنت ـققتف:  تٌ و  ريب إعتىل، 

إذا ي يم ـ بلكف  ؼقؼي ا: عىل اقعاش ا نقى، وإكتام آ تـ بلكتف  عتف يف إرض 

عؼقتتتدة اقًتتتؾػ اقتتتا:ـ ا تتتنقى أو  تتتً اقًتتتامء، بقتتتـام ا: عتتت  وةتتتؾ فتتتام هتتتق 

ا تتتنقاء يؾقتتتؼ بس قتتتف، ويػنتتت عٌتتتد ا: ا ٌتتتورك هتتت،ا آ تتتنقاء بؼققتتتف: ا: اٌتتتورك 

واعوؼ ؿقع اقعاش ب،ااف، وهق بوغـ  ـ خؾؼف، وهتق  عفتؿ بعؾؿتف، ا: ٓ اغقتى 

 عؾقف ؾوغٌي يف إرض وٓ يف اقًامء، وقؽـف عىل اقعاش ا نقى.
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ىل فتتؾ  ًتتؾؿ أ  يتتنػفؿ اإل تت ل عتتىل  تتو هتت،ه اقؽؾؿتتي خ صتتنفو أكتتف لتتى عتت

فو  عؾقف اقا قا عؾقف اقً ل وأص وبف اقؽاال، وقتقا عتىل  تو يؼققتف ادٌكت 

ًِ أ  أ تول  ابتي، هتؾ عـتد ادٌكت أو ؾتريه فؾؿتي عتـ أ تد   ـ عـتده، وهتو أكت

 تتـ اقصتت وبي ؿضتت ً عتتـ ادتتديٌ عتتـ ر تتقا ا: أ  ا: قتتقا ؿتتقع اقعتتتاش، ٓ 

و يًتتؿك بعؾتتؿ اقؽتت ل، وهتتو اقؽتت ل، وعؾتتؿ اقؽتت ل هتتق   قتتي لتتدو   تتقئًو إٓ  تت

 ق ـدال، ه،ه كصق ي وذفاى، واق،فاى اـػع ا م ـػ، واقً ل عؾقؽؿ.

 ا: ل يؽ اخلري يو أ نوذي.  داخؾي:

 .. (7:  73:  73/ 70) ا،دى واقـقر/
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 املٗد١ٜٚ

 ي واقضتتتعقػي، فـتتتو  تتتـ أيتتتول ـايٌتتتي عتتتىل بؿـو تتتٌي إ وديتتتٌ اقصتتت ق اقشتتتق :

 قعتتد  تتع رةتتؾ يتتدعل أكتتف ا فتتدي ؿوقنؼقـتتو بتتف ووةتتف إققتتف  تتماا رصيتتح: أكتتً 

 فتتدي بؿعـتتك  ًتتؾؿ  فتتدي بؿعـتتك صتتوقح أو ا فتتدي ا ٌؽتت بتتف؟ ـتتوا: ٓ، أكتتو 

 ا فدي ا ٌؽ بف يف إ وديٌ.

  إيؼقا: وبدأ ينؽؾؿ، أريد أ  أعاك  ـ أيـ امفؾ اقؽنػ، أ ؿع قف وإذا بف 

إ وديتتتتٌ اقنتتتتل ةتتتتوءت يف ا فتتتتدي بعضتتتتفو صتتتت ق ي وبعضتتتتفو وتتتتعقػي فتتتت ل 

 ؾقؿ، طقى! بعد و اكنفك ـؾً قف:  ؽتـ أ تلا  تماا، ـتوا: اػضتؾ، ـؾتً قتف: 

إذا اػضتتؾً أ  اعطقـتتو بعتته إ وديتتٌ اقصتت ق ي وبعتته إ وديتتٌ اقضتتعقػي 

أكتف ـتوا بعتد  اقنل أوت إققفو، ؿؿًؽػ أ ؼط بقده وي يعتاك بتامذا يتنؽؾؿ، إٓ

قػ ودورا  طٌعًو  و يؼق،و  ؾػًو، ـوا يف إخري: واقؾقؾتي  تقك قتـ كتنؽؾؿ عتـ 

 ه،ه إ وديٌ.

 ا: أفرب! ...  داخؾي:
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ٓ، يايتتد أ  حيؽتتل ... ـؾتتً قتتف:  تتوذا؟ أهتتق بؽقػتتؽ؟! أكتتو  تتلقنؽ  اقشتتق :

أكتتتً ٓزل  قتتتى، أكتتتً اتتتدعل أكتتتؽ ا فتتتدي ...  فتتتدي قؾـتتتوس، واقـتتتوس ؿتتتقفؿ 

وؿتتتتقفؿ اجلوهتتتتؾ وؿتتتتقفؿ اقصتتتتوقح وؿتتتتقفؿ اقطتتتتوقح.. ا ػتتتتاوض ا فتتتتدي  اقعتتتتوي

ادؼقؼتتل ين ؿتتؾ هتتمٓء وقتتقا اقعؽتتا اقـتتوس ين ؿؾتتقا ا فتتديت ٕ  ا فتتدي 

فؾتتتتتف ختتتتتري وفؾتتتتتف عؾتتتتتؿ وإؼ آختتتتتاه، قتتتتت،قؽ أكتتتتتو أقتتتتتح وأطوقٌتتتتتؽ أ  الاقـتتتتتو بتتتتتٌعه 

إ وديٌ اقص ق ي وبعه إ وديٌ اقضعقػي، ـوا: ؾدًا أاقؽ هبؿ، ـؾً قف: 

أكتتو قتتـ أ تتنؿا قغتتد و تتـ يؿؾتتؽ كػًتتف أ  يعتتقش إؼ اقغتتد؟! ... يؾتتػ ويتتدور،  ٓ،

 يؾػ عغ ويدور إؼ آخاه.

يف إخري ـؾً قف: طقى! ك ـ كنـوزا عـ كصػ اقًماا أ و اقـصتػ اق توين 

ٓ كنـتتتتتوزا عـتتتتتف طؾٌـتتتتتو  ـتتتتتؽ بعتتتتته إ وديتتتتتٌ اقصتتتتت ق ي وبعتتتتته إ وديتتتتتٌ 

بعته إ وديتٌ اقصت ق ي،  اقضعقػي كعػقؽ عـ إ وديٌ اقضعقػي، هوت قـو

ٓ يقةد عـده يشء وقق أراد أ  يؿك اؽق   سي عؾقتف طٌعتًو، رةتؾ  ظفتاه  تو 

اظـف  ًؾؿ  ؾقؼ  وه اقاأس  ن قل  ـ اقٌداكي ي ػ يعـل.. يؿ ٓ حيًتـ أ  

 ينؽؾؿ بؾ أ  يؼاأ آيي فام أك ،و ا:.

 واقعسقى يف ه،ا ا ًؽػ أكف ي عؿ بلكف ر قا  ـ ا:..

 ...  نٌعف أخقه. : داخؾي

 فقػ؟ اقشق :
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 ا نٌع قف أخقه.  داخؾي:

كتتتول  نٌعتتتي أختتتقه، ؿؼتتتوا: هتتتق ر تتتقا  تتتـ ا: قؽتتتـ قتتتقا كٌتتتل، اكظتتتا  اقشتتتق :

اقضتت ا؟ حطتتط خطتتي  تتـ أةتتؾ أ  يؿتتقه عتتىل اقـتتوس، اعاؿتتقا أكتتنؿ إ وديتتٌ 

اقلتتتحيي أكتتتف ٓ كٌتتتل بعتتتدي، قؽتتتـ هتتتق بسفؾتتتف اقظتتتوها أكتتتف  نصتتتقر أكتتتف ٓ يقةتتتد 

ر تتقا بعتتدي وقتت،قؽ هتتق يتتدعل اقا تتوقي وٓ يتتدعل اقـٌتتقة، ؿلكتتو ـؾتتً   تتديٌ ٓ

قف: أكً اؼقا أكؽ ر قا، ويؼقا: أ  ا: أو ك إققف اقؼاآ   ـ ةديد،  ع ذقؽ 

ٓ حيًـ ـااءة اقؼاآ  يؽن يعـل ويؾ ـ ا ـصقب ياؿعتف وا ػتاوض يـصتٌف 

 وهؽ،ا..

  وؿظ اقؼاآ ؟  داخؾي:

 ا صتتتت ػ أاتتتتك بو صتتتت ػ، ـتتتتاأ ٓ ... قؽتتتتـ بعتتتته أيتتتتوت، يف اقشتتتتق :

ؾ  تتع ذقتتؽ أخطتتل يف أيتتي، ـؾتتً قتتف: فقتتػ أكتتً كتت ا عؾقتتؽ  وا صتت ػ  شتتؽ 

اقتتق ل وهتت،ا  اقؼتتاآ  قتتق ك تتـ ك طتتس يف ـااءاتتف قتتقا هـتتوك ؾاابتتي ٕكـتتو  تتو كتت ا 

عؾقـتتتو ـتتتاآ   تتتـ ةديتتتد، فقتتتػ أكتتتً ختطتتتس يف هتتت،ا؟ ...  تتتلقنف بعتتته إ تتتئؾي 

 وذا اعنؼد اقا ؾ  عصتق ػ أو  أ نؽشػ عـ ةفؾف وعـ و قف ـؾً قف: أكً

ٓ؟ ـتتتتتوا:  عصتتتتتق ػ بكتتتتتء وؾتتتتتري  عصتتتتتق ػ بكتتتتتء، ـؾـتتتتتو قتتتتتف: ؿصتتتتتؾ، ـتتتتتوا: 

 عصتتق ػ يف اقنٌؾقتتغ وؾتتري  عصتتق ػ ؿتتقام  تتقى ذقتتؽ، ـؾتتً قتتف: عـتتدك يشء 

آخا اضقػف ؟ ـوا: ٓ، ـؾتً: يعـتل: لتقز عؾتقفؿ اقنتـي.. ولتقز عؾتقفؿ اق كتو 
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  فتتو قؽتتـ فعوداتتف ؿتتا عـفتتو،  تتلقنف: اقا تتقا وإؼ آختتاه، ؿطٌعتتًو  تتٌفي ـقيتتي  تتو اقن

 عصقل إذًا يف اقنٌؾقغ ـوا: كعؿ، ـؾتً قتف: طقتى! قؽتـ أكتً  تـ ـٌتؾ  توعي اٌتػ 

أكؽ قًً  عصق ًوت ٕ  اقؼاآ  ك ا عؾقتؽ  تـ ةديتد  تو ـاأاتف فتام أكت ا عؾقتؽ 

 تتـ ةديتتد ؿفتت،ا دققتتؾ أكتتؽ قًتتً  عصتتقل بوقنتتويل أكتتً قًتتً ر تتقا فتتام اؼتتقا، 

وش بقـل وبقـف، أخريًا ـؾتً قتف: أهـتوك ؿتاع بتػ اقا تقا وبتػ وهؽ،ا ا نؿا اقـؼ

اقـٌتتل؟ أريتتد أرى  تتو هتتق اقػتتاع  نتتك هتتق ا نؽتتا اقا تتوقي قتتف دو   تتوذا؟ اقـٌتتقة، 

ـتتوا: يقةتتد ؿتتاع قؽتتـ هتت،ا اقػتتاع ٓ يعاؿتتف أ تتد إٓ ا:، ـؾتتً قتتف: طقتتى! أكتتً 

 ر تتقا قًتتً كٌتتل؟ ـتتوا: كعتتؿ، ـؾتتً قتتف: هتت،ا دققتتؾ أكتتؽ اعتتاك أ  اقا تتقا ؾتتري

 اقـٌل ؿؽقػ يؾنؼل  ع ـققؽ: ٓ يعاك اقػاع إٓ ا: ع  وةؾ.

خ صتتي: اجلامعتتي ادتتورضيـ افنشتتػقا وتت قف وةفؾتتف بوقؽتتيعي، و تتٌ و  

ا:! أخقه.. أكو وعظً آيـػ يف إختري ـؾتً ٕخقتف: ااؼتل ا: يف كػًتؽ هت،ا 

اه ؿلكً أخقك أـؾ  و يؼوا ؿقف أكف  ٌف قف، وأكف صو ى خقوٓت وأوهول إؼ آخ

ٓ اااه فقػ يًلا أ ئؾي ٓ يًنطقع أ  لقتى عـفتو، و تدينفؿ ـؾتً ،تؿ: أكتنؿ 

 تتتتوذا اعاؿتتتتق   تتتتـ اقؽتتتتع، هتتتتؾ اعاؿتتتتق  اقصتتتت ة فتتتتام فتتتتو  اقا تتتتقا يصتتتتغ أكتتتتو 

 أ دافؿ أ  ـؿ صغ، ـوا: هق ٓ يايد أ  يصغ.

 أكً أيـوء ا ـوـشي بقـل وبػ ه،ا  و ا ؿف خؾقؾ؟ 

 ؾقؾ ا ؿ أخقه بؿد.هق خؾقؾ ... خ  داخؾي:
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بتتتوقعؽا... عـتتتد و فـتتتً أاـتتتوـش أكتتتو  تتتع ا فتتتدي ا  عتتتقل ينتتتدخؾ  اقشتتتق :

أختتقه، طقتتى يتتو أختتل! هتت،ا  تتو هتتق أ تتؾقب اقٌ تتٌ، أكتتو أاؽؾتتؿ  تتع أختتقك: أكتتً 

 وذا اندخؾ، ؿنذا فو  يًؿح قؽ أخقك أكؽ انؽؾؿ  تو يف عـتدي  توكع قؽتـ أكتو 

ايس هـتو وفتايس هـتو وهت،ا     وا د إ و أاؽؾتؿ  عتف أو  عتؽ، ٕكـتل ... فت

بستتوكٌل أختتقه، ؿؿتتاة أاؽؾتتؿ  عتتف و تتاة أاؽؾتتؿ  عتتؽ..  تتع  تتـ  تتلاؽؾؿ؟ ـتتول  تتـ 

أةتتؾ أ  يتتربر قتتف خطتتله  تتوذا ـتتوا: أكتتو أذ  قتتف أ  يتتنؽؾؿ، ـؾـتتو قتتف: إذًا! كرتفتتؽ أ  

وكتتتنؽؾؿ  تتتع أختتتقك، عـتتتد و ـؾـتتتو قتتتف: ـتتتؿ صتتتؾ  تتتو را أ  يصتتتغ  تتتـ؟! خؾقتتتؾ 

قه ـتتؿ اػضتؾ صتغ كتتاى، ـتوا: ٓ،  نتك يتتلذ  ا فتدي، ـؾـتو قتف: طقتتى! أكتً أخت

يل، طقى! هق أذ  قؽ.. اؾؽ اقًوعي أي يؼؾ أكف أذ  قتؽ أ  اتنؽؾؿ واعؿتؾ أي 

 يشء؟!

اخل صي: اجلفؾ أعؿك ـؾقهبؿ، قق فوكقا عؾامء اعاك ا فدي اقت،ي ا تؿف 

ؾ ل أ:د اقؼديوين، فو  رةؾ عوي ودةوا بوقعؾؿ كو ًو، قؽـ همٓء  ًوفػ 

يعاؿق  يشء  تـ اقؽتيعي وٓ يعاؿتقا ـتااءة ـتاآ .. ٓ يعاؿتقا قغتي.. ٓ  ةفوا ٓ

 يعاؿقا أي يشء.

 ( 00:  42:  22/   28) اهلدى والنور /  
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 حشب ايتخزٜز ٚاألحادٜح املٓهز٠

 اكف ـوا: ¢روي عـ اقـٌل 

ل بعتتد ، ؿؿتتـ أ قتتو أروتتو  قنتتي ؿفتتعتتودي إرض : وقؾا تتقا ، يتتؿ قؽتتؿ  تتـ »

 .«، وققا   نسا  ؼ بعد ي ث  ـػقف

 ـوا اإل ول:  ـؽا هب،ا اقنامل .

 :ؿوغدة ؿؼفقي

اعؾتتؿ أ  اإل قتتوء ؾتتري اقن ستتري ، وـتتد بتتػ اقػتتاع بقتتـفام حيقتتك بتتـ آدل أ ًتتـ 

وإ قتتتتتوء إرض أ  يًتتتتتن اج ؿقفتتتتتو عقـتتتتتو أو ـؾقٌتتتتتو أو  "( :  30بقتتتتتو  ؿؼتتتتتوا ) ص 

 اؽتتـ يف يتتد أ تتد ـٌؾتتف ي رعفتتو أو يًتتقع إققفتتو ا تتوء ، وهتتل أرض ي اتت رع ، وي

يًن اةفو  نك اصؾح قؾ رع ، ؿف،ه قصو ٌفو أبتدا ، ٓ ختتاج  تـ  ؾؽتف ، وإ  

، ؿفتت،ا  " تتـ أ قتتو أروتتو ؿفتتل قتتف  "ـتتوا :  ¢عطؾفتتو بعتتد ذقتتؽ ، ٕ  ر تتقا ا: 

ؿقفو قؾـوس ، ؿن   وت ؿفتل ققرينتف وقتف أ  يٌقعفتو إ   توء  ¢إذ   ـ ر قا ا: 

 ، ؿفتق ؾتري اإل قتوء ، ـتوا ابتـ ا ٌتورك : اقن ستري أ  ييتب واقن سري "ـوا : "

عىل إرض  ـ إع ل وا ـور ؿف،ا اق،ي ـقؾ ؿقف إ  عطؾفو ي ث  ـػ ؿفتل 
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. ويظفتتتا أ  هتتت،ا اقػتتتاع اققاوتتتح ي يـنٌتتتف قتتتف رغتتتقا  تتت ب  " تتتـ أ قوهتتتو بعتتتده 

 اقـظتتتتتتول "اقن ايتتتتتتا اإل تتتتتت  ل ؿنكتتتتتتف ا تتتتتتنٍ هبتتتتتت،ا ادتتتتتتديٌ ا ـؽتتتتتتا يف فنوبتتتتتتف 

( عتتتتتتتىل أكتتتتتتتف يشتتتتتتترتط يف إ قتتتتتتتوء إرض  70) ص  "آـنصتتتتتتتودي يف اإل تتتتتتت ل 

ا قات أ  يًن ؿاهو  تدة يت ث  تـقات  تـ ووتع يتده عؾقفتو ، وأ  يًتنؿا هت،ا 

 . "اإل قوء بو نغ ،و ؿن  ي يػعؾ  ؼط  ؼ  ؾؽقنف ،و 

وادتتديٌ  تتع أكتتف  ـؽتتا قتتقا ؿقتتف اقؽتتط ا تت،فقر ، وٓ هتتق يف اإل قتتوء فتتام 

بتتتتتلدكك ال تتتتتؾ ، وفتتتتتؿ قتتتتتف أود بتتتتتف   تتتتتؾ هتتتتت،ا آ تتتتتندٓا اقٌوطتتتتتؾ ، هتتتتتق ظتتتتتوها 

 وآ نسوج بوٕ وديٌ ا ـؽاة وإخٌور اققاهقي .

 (.77-70/ 7اقضعقػي )
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 حشب ايتخزٜز ٚتعًٌٝ ايعبادات

 أكف ـوا: ¢روي عـ اقـٌل 

 ." ا ً اخلؿا قعقـفو ـؾقؾفو وف ريهو، واقًؽا  ـ فؾ واب  "

 ـوا اإل ول: وعقػ

: وا ندا ادـػقتي أيضتو بودتديٌ عتىل أ   تايؿ اخلؿتا قتقا  عؾت  يؿ ـوا

 بعؾي ؿؼوققا :

 تتتتو فوكتتتتً  ا نفتتتتو قعقـفتتتتو ٓ يصتتتتح اقنعؾقتتتتؾ، ٕ  اقنعؾقتتتتؾ  قـئتتتت، يؽتتتتق   "

 (.7) "حوقػو قؾـ  

 يعـل ه،ا ادديٌ.

واجلقاب أ  يؼوا : أيًٌ اقعتاش يتؿ اكؼتش. ؿودتديٌ ؾتري يوبتً فتام  تٌؼ، 

 يؿ هق

ؿنكتف  "فؾ  ًؽا مخا، وفؾ مخا  تاال  "ديٌ ا نؼدل :  عورض بؿ ؾ اد

 رصيح يف
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  ايؿ فؾ  ًؽا بسو ع آ رتاك  ع مخا اقعـى عؾي اإل ؽور.

وـتتد ـؾتتد ادـػقتتي يف هتت،ه ا ًتتلقي بتتؾ زاد عؾتتقفؿ  تت ب اقن ايتتا اقتت،ي فتتو  

 ياأ ف

اقشتتق  اؼتتل اقتتديـ اقـٌفتتوين ر:تتف ا: ؿو تتندا بتتف عتتىل أ  اقعٌتتودات ٓ اعؾتتؾ 

 ا يفؿؼو

 ( : 73) ص  " ػوهقؿ   ب اقن ايا  "

ؿودؽتتتتتتتتتتول اقؽتتتتتتتتتتعقي ا نعؾؼتتتتتتتتتتي بوقعٌتتتتتتتتتتودات وإختتتتتتتتتت ع وا طعق تتتتتتتتتتوت  "

 وا ؾٌق وت ٓ

 ."اعؾؾ، ـوا عؾقف اقص ة واقً ل :  ا ً اخلؿاة قعقـفو 

وه،ا يدا عىل ةفؾ بوقغ بوقًـي، ؿودديٌ ؾري ص قح و عورض قؾ ديٌ 

 اقص قح فام

بوخلؿا وٓ عؿقل ؿقف ؿؽقػ يصح آ تندٓا  عؾؿً، يؿ هق ققصح خوص

 بف عىل أ 

 مجقع اقعٌودات و و ذفا  عفو ٓ اعؾؾ ؟ ! اقؾفؿ هداك.

 (.705، 7/707اقضعقػي )
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 ٝنيــــــاحلداث

بوقـًتتٌي قؾ تتدايقػ  تتو اًتتتؿع عتتـفؿ اؽؾؿتتقا طعـتتقا يف ديتتـ ا: عتتت    داخؾتتي:

يطٌتتتؼ ؿتتتقفؿ  ؽتتتؿ ا:، واإلكًتتتو  كتتت،ر كػًتتتف ، وي ¢وةتتتؾ ويف  تتتـي اقا تتتقا 

 قؼنؾ وا د  ـ همٓء ...

  ـ هؿ؟ اقشق :

 أهؾ اددايي اق،يـ ينؽؾؿقا يف ذات ا: و ـي اقا قا ...  داخؾي:

 أص وب اقعل ادورض؟ اقشق :

 كعؿ، اقشعااء ... بػ ... وأاٌوعف.  داخؾي:

 ويقةد  ـفؿ عاب.  داخؾي:

 قؿ اددود هق ادوفؿ؟ أو ؿاد  ـ إؿااد؟أكً اعؾؿ أ  اق،ي يؼ اقشق :

 ٓ ادوفؿ.  داخؾي:

ؿتتنذا ادؽتتول اققتتقل اك اؿتتقا عتتـ إـو تتي  تتدود ا: عتت  وةتتؾ ؿتت،قؽ ٓ  اقشتتق :

يعـل أ  ينقؼ إـو تي ادتدود بعته إؿتاادت ٕ  ذقتؽ  تق يد اقػنـتي ؿنـتيت ٕكتؽ 
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ر  ـتف، وهؽت،ا إذا ـول ؿ   ا ًؾؿ عىل إـو ي  د ؿًقؼقل أـتورب ا  تدود قؾ تل

انًتتتتع داغتتتتاة اقػنـتتتتي، وقتتتت،قؽ ؿعتتتتىل ا ًتتتتؾؿػ أ  يعؿتتتتؾ فتتتتؾ  تتتتـفؿ يف  تتتتدود 

ا تتنطوعنف إللتتود اقدوقتتي ا ًتتؾؿي اقنتتل  ؽتتؿ بتتام أكتت ا ا: و قـئٍتت، اتت وا هتت،ه 

 ا ػو د فؾفو، وعًك أ  يؽق  ذقؽ ـايًٌو إ   وء ا:.

 (00:54:28/ (4فتاوى رابغ ))
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 اص١ْٝٛامل

 ك ـ كعاك أ  قإل  ل أعداء ف ريو .  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

 و ـ بػ همٓء ا و قكقي.  داخؾي:

 أي كعؿ. اقشق :

ؿفتؾ قشتق ـو أ  حيتديـو عتـ ا و تقكقي بل توققٌفو وأؿؽورهتو، و تدى   داخؾي:

 اليريهو وخطاهو عىل اإل  ل، وة اك ا: خري.

يتتتتى وٓ  تتتتـ بعقتتتتد أ  أ تتتتدث عتتتتـ قتتتتقا يل وٓ َيؿـتتتتل ٓ  تتتتـ ـا اقشتتتتق :

ا و تتقكقي أو عتتـ اقٌع قتتي أو عتتـ آ تترتافقي أو أي مجعقتتي  تتقاء فوكتتً عؾـقتتي أو 

هيتتتتتي فو و تتتتتقكقي، قتتتتتقا قـتتتتتو أ  كن تتتتتدث عـفتتتتتو بنػصتتتتتقؾت ٕكـتتتتتو كعنؼتتتتتد أ  فتتتتتؾ 

اجلؿعقوت وفتؾ إ ت اب اقًقو تقي  تو فتو   ـفتو  عؾـتًو أو  تو فتو  هًا ؿؽؾفتو ٓ 

ؿو و تتقكقي هتتل مجعقتتي هيتتي َيقديتتي واعؿتتؾ بؿؽتتا  تتديد  اايتتد قإل تت ل ختتريًا،

ةدًا، ب قٌ أفو يف بعه اقظاوك ا نطوعوت أ  اضتؿ إققفتو بعته اقاةتوٓت 
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اإل تت  قػت ٕفتتؿ ُيظفتتاو  ،تتؿ أفتتؿ ٓ ينتتداخؾق  يف  عوروتتي اقتتديـ، وفتتام 

 يؼققق  عـدكو يف اقشول: فؾ  ػ عىل ديـف ا: يعقـف.

ؿ مجعقتتتتي خرييتتتتف يعتتتتوو  بعضتتتتفؿ بعضتتتتًو ويـلتتتت وإكتتتتام هتتتتؿ ينظتتتتوهاو  بتتتتلف

بعضتتفؿ بعضتتًو ؿتتقام ينعؾتتؼ بودقتتوة ا وديتتي ؿؼتتط، قؽتتـفؿ هتتؿ يف اققاـتتع يؿؽتتاو  

ـَ ﴿وقؽـ فام ـوا اعوؼ:  ، [41]مألنفال ﴾َوَيْؿُؽُاوَ  َوَيْؿُؽُا ا: ُ َوا: ُ َخرْيُ ا َْوفِِاي

 قتًو أو  تققعقًو، ؿؽتت،قؽ وقت،قؽ ؿؽتام ٓ لتقز قؾؿًتؾؿ أ  يؽتق  ا ترتافقًو أو بع

ٓ لقز قف أ  يؽق   و قكقًوت ٕ  اق،ي يؼق ق  عىل فؾ ه،ه إ  اب وعتىل 

هتت،ه اجلؿعقتتوت ققًتتقا  تتـ اإل تت ل يف يشء وهتت،ا اقؽتت ل يؽػتتل ا ًتتؾؿ، أ تتو 

اقتتتتدخقا يف اقنػوصتتتتقؾ هتتتت،ا أ تتتتا اتتتتورخيل بن ؽتتتتو  ا ًتتتتؾؿ أ  يااةتتتتع اقؽنتتتتى 

اقنتتل اـتتنٍ  تتـ وراء ا و تتقكقي، وأكتتو ٓ  واقا تتوغؾ ا مقػتتي قٌقتتو  حتتوزي واقػتتنـ

أ نٌعد أ  اقػنـي اقؽتربى اقنتل كعقشتفو يف هت،ه اقًتوعي يف اقعتوي اإل ت  ل فؾتف 

بصتتتقرة عو تتتي، واقعتتتوي اقعتتتايب بصتتتقرة خوصتتتي  تتتو هتتتل إٓ  تتتـ أؿوعقتتتؾ اققفقديتتتي 

 ا و قكقي يف اقعوي فؾف. ؾريه.

 ( 00:  16:  29/ 420) اهلدى والنور/
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 ايزد ع٢ً املالحد٠

طقتتتى ةتتت اك ا: ختتترًيا! ... عتتتىل إـتتتؾ  تتت ً  ... قتتتق ـؿـتتتو  تتت ً  ...   داخؾتتتي:

 يعـل: ... يف اقص ػ

 اقاد عىل  ـ؟ اقشق :

 عـ ا   دة اق،يـ يقةدو  يف ب دكو.  داخؾي:

 كعؿ. اقشق :

 عقة ؿقرتففؿ.ؿفؾ ه،ا يعـل:  ؽـ يؼقل بف أ د، أو ؿقف  ية قؾد  داخؾي:

ًٓ ةديًدا، هق:  ؽوكؽ راوح، أكً اًتلا  اقشق : ه،ا بورك ا: ؿقؽ ققا  م

 تتماا يوقتتٌ وهتتق اق تتوين، واق تتوين هتتق إوا! أكتتو أـتتقا قتتؽ أ : أٓ اشتتعا أكتتً 

ًٓ يف اقتاد عتىل ا   تدة واق كودـتي وهتؿ  يف اؾؽ اقٌ د أكف بتديً  أ  اؽنتى   تو

بل  هـوك  ًؾؿػ يظـق  أفؿ عتىل اإل ت ل  قك ٓ يًنسقٌق  قؽ، أٓ اشعا 

وهتتؿ بعقتتدو  فتتؾ اقٌعتتد عتتـ اإل تت ل، أٓ اظتتـ أ  هـتتوك كتتوس يتتدعق  ؾتتري ا:، 

وينق ؾق  بغري ا:، وٓ حيًـق  ص ة ر قا ا:، أٓ اعنؼد ه،ا؟ طقى! ؿٌدا 

ًٓ اٌتتتتػ  ًٓ يف اقتتتتاد عتتتتىل  ؾ تتتتد ٓ ااةتتتتق  ـتتتتف هدايتتتتي، افنتتتتى  ؼتتتتو أ  اؽنتتتتى  ؼتتتتو
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اق،يـ  ققؽ، يؿؽـ يؽق  أبقك وةدك وأ ؽ وعؿتؽ وخوقتؽ إؼ قؾؿًؾؿػ 

آختتاه، ٓ حيًتتـق  صتت اؽ أكتتً ؿتتوٕـابق  أوؼ بتتو عاوك ؿو تتنغؾ هبتتمٓء، 

ًٓ يف بقتتتو  هتتتدي اقا تتتقا عؾقتتتف اقًتتت ل يف بعتتته  تتتو ةتتتوء بتتتف ،تتتمٓء  افنتتتى  ؼتتتو

ًٓ يف اقتتاد  اقـتتوس اقتت،يـ هتتؿ ب وةتتي إؼ إر تتودك واعؾقؿتتؽ بتتدا أ  اؽنتتى  ؼتتو

 مٓء اقؽػور.عىل ه

أ تتو وا: أكتتنؿ ف تتا وبعضتتؽؿ يؼتتقل هبتت،ا اققاةتتى اقتت،ي أكتتو أـتتقل بتتف وواةتتى 

وا ع ةًدا،  و أظـ أكف يقةد اقعدد ا طؾقب بف، ؿن  ؿاوـو ه،ا ؿقؼقل زيد  تـ 

 اقـوس وياد عىل ا   دة،  و عـدكو  وكع.

 تتتع ذقتتتؽ هـتتتو    ظتتتي هو تتتي: اقتتت،ي يايتتتد أ  يتتتاد عتتتىل ا   تتتدة يـٌغتتتل أ  

و أو ك تتق ذقتتؽ قعؾتتؿ قتتقا طوقتتى عؾتتؿ ـتتد يؽتتق   ٌنتتدغَ ق   تتـ أهتتؾ ايؽتت و أو يوكقًيتت

فوت هتتمٓء  ًٓ  تٌت  نتتك يصتتدع عؾقتتف إكتتف يعتتاك فقتتػ امفتتؾ اقؽنتتػ، يعـتتل: يعتتاك أو

 .اقؽػور، يؿ يعاك فقػ ياد  ٌفوهتؿ ٕكف  نشٌع بلدقي اقؽنوب وأدقي اقًـي

 تتتتـ اقػتتتتاع  ويف اقـفويتتتتي أـتتتتقا: يتتتتو أختتتتل ا تتتتنغؾقا بلكػًتتتتؽؿ ودعتتتتقا ؾتتتتريفؿ

إختتاى أو إ تتؿ إختتاى أو ا ؾتتؾ إختتاى  نتتك اًتتنقي إ تتي واتتـفه عتتىل 

ـتتتد قفو، بعتتتد ذقتتتؽ اـطؾتتتؼ اقتتتدعقة يف  تتتٌقؾفو، ؿؿتتتـ وـتتتػ يف طايؼفتتتو ي يؽتتتـ 

بع تً »أ و ف إٓ اقًقػ اقت،ي أ تور إققتف اقا تقا عؾقتف اقًت ل يف ـققتف اقًتوبؼ: 

 .«ويؽ قفبػ يدي اقًوعي بوقًقػ  نك يعٌد ا: و ده ٓ 

 (00:07:36/ (9هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 75 .....................................................................  ـف بوب

 70 ................................................ اقًـي؟ أهؾ  ـ إ وعاة هؾ
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